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Policia correccional

Foi julgado, no dia 18, em audiencia de policia eorreccioual, Domingos
Ribeiro, do logar de Covêllo,freguesia de Cortegaça, pelo crime de ofV
fensas corporae.
Foi condemnado 'em 20 dias de
prisão e õ de multa' a razão de 100
reis por dia e nas custas e sellos dos
autos.

Creança exposta

Pelas 6 horas da manhã do dia 20,

foi encontrada exposta, á. porta de
Joanna d'Oiiveira Perola” nos A, Campos, uma creança do sexo masculino.
Estava dentro d'uma caixa de ii-

Tem estado

bastante enfermo o

nosso amigo dr. Amaral.

Juradoe comes-cias¡

Procedeu-se no domingo ao sorteio
dos jurados commerciacs - sahindo
eleitos effeotivos:
José Maria Pereira Santos, Placido Oliveira Ramos, José Oliveira Vi- _
na e e Joaquim da Silva.
gilbstitutos:
Manuel Nunes Lopes e Antonio
Ribeiro da Costa.

Syndicancia.

dançarino J. Marques, discípulo do
marcador de quadrilhas portuense,'
Dias.
Este Dias de quem fallo é actualmente professor de J. Ramos; nasceu
a dançar de certo, porquanto é a inveja dos dançarinos e dos marcadores
portuenses.

ANNUNCIOS JUDICIAES

t

Ao baile de mascaras!
Não vos esqueçaes, leitoras, de que
são alii infalliveis, o reinadio Gomes
Pinto, o intemerato Valle e o dandr
F. Marques, todos tres insignes cada
um em seu genero: o primeiro nos

saltos, segundo n'aqnelle chiste que
infunde a pronuncia do francez e o
terceiro nas anmbilidades que elle dirige as damas e aos cavalheiros quando dão causa a qualquer engano.

gos, tendo por baixo uma pouca de
. _

palha.

_

Era envolvida n'um panno grosseiro
d'estopa e coberta com um oleado.

N'esse mesmo dia procedeu-se a uma
syndicancia na cscripturação da irmandade de N. S. da Graça, d'esta
villa, para conhecimento das irregula-

ridades e estado anarchico em que ella, ha tempos, se encontra.
Incommodos

Tem estado bastante incommodados
os snrs. Manuel Joaquim Pereira da
Cunha e Costa.
No mesmo estado se encontram os

dois ñlhinhos do nosso amigo, dr.
.Sobreira.

Foi rendido. no dia 18 do corrente
a força dc policia que se achava destacada n'esta villa.

A todos rapidas melhoras.

Cass «Pepino»
Prisão

Na quinta-feira deu entrada nas cadeias d'esta comarca, enviada pelo regedor d'Esmoris, Maria Rezende, por
antenomazia Maria Homem, em VII'tude de ser apontada como auctora de

varios furtos que ultimamente alii
tem havido.
Na occasião da busca, em casa, encontrou-se-lhe uma pistolla grande,
umas cliinellas de homem e uma porção de nabos!
O digno administrador procede a
averiguações.

Passar-se-ha, d'ora avante, a chamar-se caífé «Pepinãosl

Queixa.

Jeronymo Alves Ferreira, negociante, d'esta Villa, queixou-se em

juizo de que no dia 21 do corrente,
pelas 10 horas da manhã, Joaquim
Clsia, mudo da rua do Areal, lhe
matou um cão bull-dog com 2 tiros de
espingarda.

Julgamentos

Foi julgada em policia ,correccíonal, Rosa Ferreira, da Estação, por
A
oñ'ensas a moral publica.
Foi condemnada em 10 dias de
multa u. 100 reis.
Cuidado com a lingua!
q
Mais: '
Foi julgado em policia correccional
Luiz d'Oliveira por* nome supposto.
Como estamos em carnaval, o ho-

Gazetilha
Luiz-uma creancita
Mui galante, espevitada,
Chamava ultimamente
:Meu anjo» a uma creada.
-Menino, disse-lhe a mãe,
Tal graça não tem arranjo,
A quem foi que tu ouviste
Chamar á. creada anjo?

_Não se zangue, mamanzinha,
Se quer ouvir venha cá.. . .
Vê? não sou eu só que chamo,
O mesmo faz o Papá.

dNJpão Braz.
WO

CH H O N ICA

mem quiz fazer fgura, mudando o
nome para que ninguem o conhe-

a todos com os seus modos engraçados, não dando logar á. mais pequena
sensura de qualquer.
Um abraço tambem do chronista.
E' desnecessario lembrar a quintafeira proxima; de certo, ninguem all¡
faltará.

gerida.
São por este meio citados os credores iucertos para uzarem dos seus
direitos.
Ovor, 16 de Fevereiro de 1892.
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Correspondencias
Coimbra, 21 de fevereiro.

Não faço apresentação da norma
que hei-de seguir n'estas correspondencins, porque um amigo que parte
secundaria da redacção, segundo elle
diz, n'uma carta na qual me pede para dar algumas informações diesta
Lusa Athenas, me impõe as condições de não só ser imparcial como
tambem de não advogar ideias politicas.
E' pois em vista d'isto que me abstenho da apresentação como ínoportuna e desnecessaria.
_Os estudantes republicanos de

Coimbra convidaram o illustre republicano hespanhol D. Rafael Labra a
tomar a defeza no processo por crime
de liberdade de im rensa do infeliz o
sympathico emigra o Tavnres Coutinho, que responde brevemente nos
tribunaes de Santander.
Lauvamos o procedimento dos nossos collegas a favor d'um rapaz que
soffre as consequencias do exílio sómente por possuir um generoso coração tomando para si as responsabilidades que cabiam ao auctor de um

artigo publicado no jornal de que era
redactor.
-Hontem no theatro D. Luiz na
occasião em que os dois academicos
Fernando de Souza e Victor José de
Deus trabalhavam no trupezio duplo,

no nosso theatrc.

Não dei fiasco! Admirai-vos, leitoras?! Não; eahis em erro se vcs rir-

Bom é isso.

des por que foi meu pm' o exímio

Bella Zephora não correspondeu s

No dia 20, foi julgado um rapazíto
que era accusado de, no dia 3 de janeiro, ter atirado pedras a um comboyo.
Ooudemnado em 8 dias de cadois.
Brincadeira cara!

Boatos

Consta-nos que a Tuna Conimbrisense tenciona vir dar um espectaculo

franqueza, não dei por mal passadas,
algumas horas em que poderia estar

nos braços de Morphen.
A mocidade vareira correu alii;
alli, no vasto sallão do Picôto, adornado |irreprehensivelmente, dançou-se

animadamente até as duas horas da
madrugada.
La fóra, noite feia, estradas lamacentas a chuva sempre em acena frio
e muito frio: na caza do baile, calôr
e animaçãol
Eu, avêsso que sempre fui ó. arte
de dançar, fil-o tambem.

pertencente ás menores Anna e Mar-

Verifiquei

Salgado e Carneiro.

Ao baile de mascaras, pois!

ao fazerem um salto, tiveram a infe-

Ao baile de mascarasi . . .
Fui ao primeiro, no domingo; e,

No dia 13 do mez de março proximo, pelo meio dia :t porta do Tribunal
Judicial d'esta comarca, vae á praça
para ser arrematada per quem mais
offerecer, no inventaric de menores a
que se procedeu por obito de Domingos d'Almeida, morador que foi no
logar da Carga do Sul, freguezia de
Vallega, com declaração de que as
despezas da praça e a contribuição
do registro são a custa do arrematante-Uma terra de matto e pinhal chamada a (Quinta), sita no logar de
Pintim, freguezia de Vallega, a partir do nascente com a interessada
Maria de Jesus e poente com predio
do casal, no valor do 3906020 reis e

licidade de o fazerem tão desastradamente que ambos cahiram quebrando
alguns bancos da plateia.
O primeiro foi conduzido ao hospital nium estado bastante graVe, mas
com algumas probabilidades de salvarrse.
Os ferimentos do segundo são insi›
gnificantes, devido a um salto mortal
que deu.
-Retirou-se no dia 19 para Lisboa
a companhia «equestre de D. Henrique Diaz que estava no theatro circo
a quinta de Santa Cruz.
Todos os artistas agradaram principalmente a Senorita Virginia Aragon-rainha do arame-c a sympathica e intrepida écuyére Mad. Jenny,
que levou da academia muitos nabos,
cenoaras e alhos.

cessel
Ahi tem o que succcde a quem o
alheio veste.
Ainda mais:

Arrematação

to é, indubitavelmente, o chefe da
troupe «reinaçãc vareiras; agradou

Jayme.

'Visita forçada

Na segunda-feira foi a presença do
digno administrador do concelho,
acompanhada pelo regedor de Vallega, uma mulher d'esta freguezia, em
quem rccahiam suspeitas de ter provocado um aborto.
O snr. administrador mandou-a
examinar por dois facultativos snrs.
Cunha e Baptista, os quaes declararam que não tinha havido crime, sendo as suas declarações reduzidas a
auto.

Silva Cerveira, o encansavel iniciador dos divertimcnlos da epocha,
não obstante pertencer ao sagrado
concilio de Trento, fez o seu papel
muito bem.
Um abraço do chronista.

Mas o Gomes Pinto?! o Gomes PiuPolicia civil

fama de que vinha precedida da capitai.
_Em gravemente incommodado
o lente dr. José Falcão.
Feliz.

O escrivão.

Antonio dos Santos Sobreira.

Arrematação
NO dia 6 de março proximo, por
meio dia e á. porta do tribunal
du comarca, sito na Praça d'esta villa,
por deliberação dos interessados no inventario de menores a que se rocede
goi' fallecimento de Antonio erreira
rand'ão, morador, que foi, na rua do
Bajunco, d'esta villa, e em que é cabeça de casal a viuva do mesmo, Luzia Pereira d'Azevedo, se ha de proceder a arrematação de uma propriedade de casas terreas com quintal, parte de poço, e mais pertenças. sita na
mesma rua do Bajunco, avaliada em
4155000 réis, para ser entregue a quem
mais der sobre este valor.
Ovar, 12 de Fevereiro do 1892.
Verifiquei.
O juiz de direito,

Salgado e Carneiro.
O escrivão,

Eduardo Elysio Ferraz de Abreu.

(1)

me dias '(23' publicação)
r ELO juizo de direito da comarca de
Ovar, escrivão Sobreira. correm
editos de trinta dias a contar da segunda e ultima publicação d'este annnncio

no *Diario do Governo. citando peles
primeiros os credores e legatarios desconhecidos ou residentes fóra da comarca para deduzirem os seus direitos no
inventario orphanologico u que se procede por obito de José Pereira, que foi
do logar de Assões, d'esta freguezia, e
lpelos segundos os interessados Manoel
ereira de Almeida. solteiro, maior, e
Maria Jcsé d'Almeida e marido João
Corrêa, ausentes em parte incerta nos

Estados Unidos do Brazil, e Rita Pereira de Almeida, solteira, maior, ausente em parte incerta da cidade do
Porto, para todos os termos até final
do mesmo inventario, tudo sem prejuizo do seu andamento.
Ovar, 8 de Fevereiro de 1892.
Verifiquei.

Salgado e Carneiro.
O escrivão,

Antonio dos Santos Sobreira.

(2)
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Para acclarar a ambíguidade da declaração que o.-› de livrarias, livros naciosnr. 'Serafim Antunes da naes e estrangeiros.
Silva, sapateiro do mano
N'esta redacão se diz.
publicou no «Ovarense› _mm_
de hontem, declaro que
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Esta ofñcina, consideravelmente nugmentada com lindos o variados

types de phantasia, vinhetas de elegantes combinações c um sem numero de

_cm 15 do corrente o exo-

.2

ê

accessorios para o bom resultado dos seus trabalhos, encarregasc da impres-

nerer por haver desmere-
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são de jornaes, obras de livro, facturas, memoranduns, circulares, cartões de

cido a minha confiança, l

""4

gg

visita, aclresses para estabelecimentos, editaes, annuncios, preços correntes,

faltando a fe' e lealdade

m

gado a uzar como meu
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correspondente encarregado do negocio de passagens
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relatorios, bilhetes e programmas para theatro, regulamentos municipacs, cs-
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meu correspondente em
Ovar, o snr. Antonio I
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Conc eição, que esta au- I
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ctorizado a contractar ,
passagens em todas as
condições para a Africa
e Brazil.
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tatutos para todos os corpos collectivos, diplomas. toda a diversidade de impressOs para repartições publicas, estabeleclmentos commerciacs o industriaes
e envermz'ar.

commercial que era obri-

52-Larg0 da Praça-63

rua do Almada n.° 327-Porto

dores de nikel de 1415200, para cima_ Concer-

CONDICÇÕES DA ASSIGNATURA

tam-se toda a qualidade de relogios, cronometros e caixas de musica.

200 réis

Numero avulso _

réis

marias dos melhores auotores in-

__

glezes e francezes.
Vinhos ñnos engarrafados da Companhia e outros armazene.
Grande deposito de refrigerantes
do Estacio, limonadas e cerveja do
Schrek.
Cognac, Kerman, Kumel, Gim,
Absinthe, Vermouth. Bitter, Rhum,
Curaçao, Chartreuse, Marrasquino de
Zara e toda a qualidade de bebidas.

Annuncíos cada linh .
20 '
Repetiçõeg, _
a
10
__
Os srs. assignantes teem o abatimento de 30 por cento.
Annuncios de grande formato, pre-

ct!

meia garrafa, recebido directamente
de Bordeaux.
Completo sortido de artigos para
escri torio.

É
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Fufinadeiras de ambar e imitação,

É

caixas de lenços de linho, gravatas,

É
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collares, punhos etc.. etc.
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C HKDEU S
GUARDA-CHUVAS
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EPIANUS
Eduardo da Fonseca

N

A questão das Mulheres
POR.

ERNES T0 LEGO UVÉ

ALEXANDRE JOSE DE CAMPOS

PREÇOS COMMODOS

M li U E) E Z A)
Barroso &Plaeidm rua das Flores, 240, Porto

, 3 e

¡

,,ELEGANTE

Execqu todos os trabalhos de pintura, desde o mais

ços convencionaee.

Champagne desde 15200 até 25500
reis a garrafa e de 700 a 15500 a

THESÚURA

Manuel Maria R. Figueiredo

Administração c redacção:

Trimestre (pago adeantado)

trudo, no salão da rua do Picoto.
Entradas: Cavalheiros, 100 rs;-damas, gratis.

DE

Grande variedade de relogios d'ouro, prata
_a principiar em 4435500 ate' 13.#500, nikel, de
sala, de parede e de cima de mezas. Desperta-

DE

e miudezas.-Perfu-

GRANDE DEPOSITO DE RELOGIOS

A FEDERAÇÃO OOMMERCIAL
Semanario dedicado aoa em..
pregados do commercio

Silva Cerveira

etc., etc.
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Indivíduo competentemente habilitado encarrega-se da compra e venda

Praça de Carlos Alberto. 6 e 8, Porte

ARMAZEM DE FERRAGENS
N AClONAES li _lilS'l'RANGElRAS
l

. 'l iliíil !llliiimmlllli
228-RUA DO A LJMADA-232

DA

ACADEMIA FRANCEZA

Estabelecimento de barbear i
e cortar cabello

versão de

336-RUA DO ALMADA-336

A. MORAES FREITAS

Nieste estabelecimento encontrara o publico
tudo quanto diz respe1to a ferragens hnas e ordinarias. Os preços são supremamente commodos.

A como
AGENCIA
Oficina ã d'onveruisador

' Funoreria JOSE AUGLIÉÍ'io DA
COSTA
RUA DA GRAÇA -OVAR

SS-RUA DE SAN O ANTONIO-SS

Envermz e concerta to-

SILVERIO L OPES da a qualidaee de moveis
BASTOS acabe de esco
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V( funeraria pelo systems preços mu1tissimo barado Porto, tendo todos os aprestes para
funeraes os mais modernos emuís economicos que até hoje se tem inventar
do; n'esta ,casa encontram. os senhores
doridos caixões já armados, desde o
mais barato até no mais rico que se
pode fazer; habitos desde a mais tina
seda até ao mais baixo algodão; coroas

tos.
277-RUA DO ALMADA-279

Contra. A todas
as tosses

de flores artificiaes. de perolas e de
zinco, desde o melhor ao mais barato,

FREITAS & C.“
Legítimo chá da China, preto e verde. Pós chinez puramente vegetal, cada caixa 60 réis, o mais

superior e economico até hoje' conhecido. Grande
variedade em artigos ds bem gosto, especialmente
para brindes, importados directamente da India.
China e Japão e muitos outros artigos de fantasia e
uso domestico, recebidos directamente de França,

InglaterraA llemanha, etc.
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fitas de seda desde a mais larga. á mais
estreita, guarnições douradas, artigos
de esrtonagem e palheta. sedes lisas e
lavradas e emñm um lindo e variado
sortido de objectos proprios para funesa
Se
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ñança, preparaes.
Poderão pois os snrs. doridos spresentar as suas ordens n'ests casa e
duas horas depois terão o caixão, ha- minados pelo Laboratorio Municibito e tudo o que necessitarem sem o pal de Eygíene do Lisboa
.
mais leve incommodo, tendo para. isEstes unicos rebuçados hygienieos,
so pessoal competentemente habili- feitos com uma. preparação
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al
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tado. _
sabor agradeve , emprega-se com os
PREÇOS RESUMIDOS
melhores resultados para debellnção de
(3) todas as infecções das vias respiratorias e dos orgãos digestivos, são essenciaes para curar as mais rebeldes tosses, teem a. pr'bpriedade singular de
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O sen gosto agradavel e suas proLisboa.
priedades linitivas os mettem na frente de todas as preparações peitoraes.
Preço por pacote 100 réis, pelo cor-

LIYERO

Confortativos, sem egoaes, de Nosrados por J. A. Vasconcellos; exa-

FCaA
D
O
S
ntigas P
opulares
eo desafio

Injeooão Guepin

CUTSO diurno e IlOCturnO cio 110 réis, para revender, grande,
Para menores e. adullos, sab a. direcção de

abatimento.
As eneommendas devem ser cnvia~

LTHVABQ MEEHQ

'das para - J'. .A. Vasconcellos,
rua de D. Pedro 'V', 50 (vulgo
run do Moinho de Vento)-LISBOA.

LIVRO PARA

'Li'EtLÍS'H'ES E ALEQRES
112 paginas de leitura muito agradavel, por
120 reis! --Pelo correioí 130 reis.
Imprensa Economloa, rua. do Almada, 327.
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segumtes disciplinas: Instrueçao pri- Ill e 13, aonde podem tambem ser
maria, desenho geometrico, ornato, ii-ueitos os pedidos,
_
_qgura1 architecture, etc.

Methodos rapidOs. Preços medicos.
Esclarecimentos no mesmo curso,

ou na rua de Santa Catherine, 410
das 4 horas ás 8 da noite.

usos os ou
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CAFE' DA TRINDADE
(Nos baixos da Assembleia)

DEPOSITO

Este commodo estabelecimento, depois de fazer grandes melhoramentos,
reformando o bilhar, abrindo uma sala

MAOHEINAS

para jogos de cartas e estabelecendo
Pomada Styracina. Cura prom- um magniñeo serviço de restaupta e radical ds todas as molestias de rante; ache-se habilitado a. satisfazer

pelle: as impingens,nodoas, borbulhus, todos os pedidos do publico que o frecomichão, dal-tos, herpes, lepre, pan- quenter.
Um notavel pianista distrae contino, sardas e as feridas antigas.
nuamente o spleen dos frequentadores.
Preço 600 réis cada. caixa.

CREME DAE; oAuAs
Dá á. face e a todo o corpo uma delicada branc'ure sem deixar o menor
signal; tira as surdos, nodoas, borbulhas e encobre os signaes das bexigus,

u russos¡vo
JOÁQUlMDASlLVA
COLCEOEIRO

liada frasco 1,5200 reis.

Remette-se pelo correio n. quem enPrevine os seus amigos e freguezes
viar a sm importancia em estampilhas¡ que se encarrega. de despejár o enou notas (0m carta registada) É"

eher colchões novas é. usados, mais hu-

P. Monteiro, rua do NIODtB Olive- rat“ do que qualquer outro_ Os preços

te, lts-LISBOA.

são oe seguintes:

ALFAIATE

COSTURA E .lili FAZER MEIA

De encher um colchão de casados,
(que em outra. parte custa 500 réis)400 réis.

ESCALAS DE PROPORÇAO
para os senhores alfaiates - 21s mais modernas

Especialidade pera,- eorter com perfeioao
toda e roupa, de homens e meninos, (le 4 e
64. Tambem tomam enoommendas purajogos completos, sulteedos ou qualquer peça
avulso do systems antigo ou mod erno.

De encher um colchão de solteiros
(que em outra parte custa 400)-300

PREÇOS MUITO REDUZIDOS

réis.

Bernardo José Corrêa
de Sá, da run dos Ferrado-

Pódo ser procurada na travessa do
Pinheiro, 12-Porto.

res, Ovar, ALFAIATE,

MOD l STA

faz fatos completos desde
I#500 a 245000 réis.

Toma. ceula de enxovais para noi
Vos e creanças, roupas brancas e de

côr. Trabalho feito pelos ultimos figuTrabalha á pOI'lUgUCZ'J- rimos. Preços muito eommodos.
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RUA DO ALMADA, 447-PORTO

302, Buu do Almada., 304
junto á. Photogrzíopluu
É: ¡FD/JE,

l
Porto-Imprensa Ecsnomicu, rua do Almada n." 347.
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