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á indicar los motivos de,

de el S. M. el_

[ley y el gobierno responsable.

He de apuntar tambien aqui que el ge-

neral Martinez Campos ha recihido del sobe-

'sejo no hay ya ni un solo soldado en armas

'que no este cometido a los deberes que 1m-

:pone la ordenanza. Unicamente hay. que se-i

Lua nova a 3.-Quarto crescente a ll. t~

"-:da, son en estremo exageradisimos.

i

e, res de que los insurrectos han vuelto á. apo-

ilrrancia diciendo que han penetrado en ella

'los oliciales y sargentos que mandabau a los

irebeldes.

l . .

;ha Visuado los cuarteles de esta corte des-

'dos de un contratiempo los periodicos que asi

;lo han asegurado.

seje. Es natural que asi sucede mientras no

irano la mas 'alta prueba de confianza. Tam-

poco quiero ser espinsivo respecto de este

punto. - _ _ '_ _ Í

. ._ !nota modesta membranas? ses,
impresmnes y sus ultimas noticias relaciona-

das con 1a cue:tion de órden publico.

Segun los partes oñciales leidos en con-

pa, una partida de li- hombres en Tarragona

y otra un poco mayor en Barcelona; en lasE

demás prorincias reina el orden. *

Los rumores sobre la situacion de Leri-

Son,desmentidos oticialmente los rumo-

derarse de Seo de Orgel. Hay despachos de

l
l

Si acaso le dicen á V. que S. M. el Rey

mientalo terminantemente. Estan amenaza-

No se ha hablado de politica en el con-

se levante la suspensim de las garantias

constitucionales, que. sea dicho de paso, no

tardará en leva'itarse, por sentirse inclinado

áello el presidente del conse'o y los sns Ga-

 

2mazo y Rainer-o Giron. Crch estos ministros

de abolengo liberal que el significativo desden

con que el pais ha acogido cl movimiento

-sedicioso de unos cuantos regimientos prue-

ban que el pueblo desea la pazy no quiere

 

El consejo de ministros presidido por el

Bay se ha limitado á enterar minuciosamente

val monarca de cuanto tiene conocimiento el

gobierno respecto á la felizmente abortada re-

“belion militar. Como son publicos los deta-

lles por haberlos publicado la. prensa no me

entretengo en repetirlos maxime cuando lo

.mucho que podiera hacer, que os ampliarlos,

no me es lícito sin esponer á ese periodico a

un percauce.

entrar on el terreno de locas y peligrosas

aventuras que por lo mismo intiende que basta

la ordenanza militar para contener los impe-

t'os gerreros de algunos ambiciosos o mal

aconsejailos que pretendeu cpnvertir en ele-

mento de desorden lo que debe ser garantia

de OTdél] en todos los paises regularmente

regidos.

El gobierno pues, esta dispuesto a dar

libertados siempre que no se convierta en

Concretandome á las noticias de origem llicencia la libertad. La noticia del dia es Ia.

J. Honorato Regalla, J. Leite de Vasconcellos, Joaquim d_'

Machado, Luiz de Guimarães, Lourenço delmeida e Medeiros, Luciano Cordeiro, Macedo Papança,

Urbano de

se al [by ei

cousideran críticos. _

El piso dado por el sr. Giset tiene im-

portancia.§ NJ puede negarse. _

Dicesi que efeito de él dejara la direccion

del periodtico el sr. Mellado, uno de los mejo-

res sinó éltmejor de los perio listas deEipañ-i

pero yoqlgi dude y desde luego mi atreve á

margar- dicho ilustradissimo. periodista

i '

moiíarquicp. _

Cuanto se habla sobre la proximidad de

la apertura de cortes es una suposicion gra-

tuita. Nada tan lejos del animo del Gobierno

como el buscar votos de conñanza que resul-

tarian esteriles y ridículos sino se contaba

con la *de la corona.

Es prematuro cuanto se diga sobre lo que

puede ocurrir en politica.

Asi que desaparesca la suspension de

garantias emiteré mi opinion y haré mis car-

gos.

Han sido dados de haja los otiriales que

han tomado parte en la insurrecion.

No se ha confirmado aum que haya di-

mitido el general Qaesa-ta.

Al dirigirse los reyes á la salve de la

basílica de Mochi han sido vitorea los.

I

Mem/cem.

Madrid 12.

Ha sorpreudido :'i los posibilistas unait O

que publica li Hirata de hov dando de baia

diliuitira en el ejercito al dipntalo subins-

pector de primtra c'ase personal, medico pri-

mero y 'oliciol del detail del parque sanitario

D. Justo Mirtinez y Martinez por haberse

ausentado sin licencia de la corte. '

El sr. Martinez salió hace ocho dias de

Madrid con el sr. Castelar con direction a

Galicia en donde se encuentra con el emi-

nente orador.

Ha debido haber alguna precipitacion cn

la rerlacion de (licha ll O y es de suponer

que se rectiñqiie si toma el asunto por su

cuenta el sr. Castelar, quien ha hecho un

gran servicio al gobierno y al pais condenan-

do la insensata rebelion militar.

El sr. Martinez cs un' amigo politico del

sr. Castelar, de los mas entusiastas, y como

tal le ha acompaiiado cn su espedicion á (la-

licia.
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Alves da Veiga, Antonio Candido Ribeiro da Costa, Antonio Feijó, A. F. de Araujo e Silva, A. Fuschini, Augusto Luso. Augusto

Bernardino Machado. Bulhão Pato, Camillo Castello Branco, Carlos

Fernando Caldeira, Francisco Palha, Francisco Regalla, _

Araujo, Joaqmm de Vasconcellos,|José Echegaray. .l

Manuel Bernardes Branco, Maria Letizia de llute (Prin .

Mesnier, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, R. A. Pequito, Rodrigues de Freitas, S. de Maga- a

Castro, Visconde de Benalcanfór, Visconde' d'Ouguella.

L.d'Avilla, Carlos de Moura Cabral, Conde de Sabugosa, Conde

Gomes Leal, Guiomar Torresão, Henriqueta Eliza da Fonseca, I.

. Simões Dias, Julio Au-

estis n”) n '. it); q ia' a; t1 nos cunstancias han variado hoy es pecado grave.

t Me consta que el sr. Castelar ha tenido

aviso esta inañana de la publicacion del de-

tcreto en cuestion é im'nediatamente ha tele:

*graliado desde Pontevedra al sr. Sagasta.

illamandole la atencion sobre el particular.

l Basta sobre este asunto.

“ Del consejo de anoche liablan todos los

_ '2P8r10d¡605. El unico rasgo notable del mismo

' ›--7Í!1“').37 Gn" direcemu al 'campo-piece! acuesdeeusmnteiasaatnmóq .quiz-,se

;ha escapado á los reporte-rs, de'indultar á los

cabos y soldados que se apresuraron á. some-

terse tan luego como comprendieron que no

iban dirigidos por goles leales.

_ Bespecto á la cuestion de orden publico

nie-ga ei gebierno que lnya mas de 20 in~

¡urectos.

lloy han estado en palacio á presentar

sus respectos al Rey el teniente general l).

Juan Alaminos quien hace muchos anos

que no pisaba palacio, los ministros D. Ma-

nuel y U. Francisco Silvela y el sr. D. Caye-

itano Sanchez Bastillo los generales t) Ryan y

1 Moreno Villar y el brigadiero Rodriguez Leon

_r varios personages de la aristocracia.

El Rey ha paseado esta tarde con su an-

gusta esposa por el lietiro y por 1a- C ¡stel-

lana.

Bespecto á orilen pública _va he dicho lo

que dan de si las \'ci'siones oliciales y de el-

llas no he de salirine hun punto para que esa.

l publicacion no padesca. Pero no puedome~

lnos de. apontar aqui que la gente del Bolsin

desconliada de juego por los maiiosos _v lo

muy ligados que eSIosran :'i Ia rosa publica,

¡se mostraba esta tarde nn tanto cunhada en

tel prevenir cuando li presencia on rl de

dos caracterisados individuos de la in'iyoria

conveidos especuladores que comunicaran

\ofreciendo papel a los cambios corriente 63,

    

10 deió á todos en suspenso y hir resolverse

a cerrar operaciones. Ya no hubo quien les sa-

case de la cabeza que algo habia que mer-

ciera saherse.

_Pero despues se dijo, r yo he podido

continuar la noticia, que á primera hora ha.-

bia estado en Palacio el general Murtinez

Campos, y despuez se supo que los ministros

se habiam reunido en consejri_ Tudo esto que

nada de particular acusa, basti para !racer

la bolsa de mira _y habiar va de crisis plan-

teada por el general que disce dejar su pues-

to. Es esto ni si quiera creible en los mó-

 
-oiicial cons'gnaré que está siendo objeto' de i ida á palacio delex-ministro de liltramar du-

muchos elogios la conducta del general Sala- l rante el reinado de D. Amadeo sr. D. Eduar-

manca por su celo, actividad _v acierto en el do Gaset y Artime quien como propiciario del

desempeño de su cargo_ No me atreve á ser l Imparcial y hombre público ha ido :'i ofrecer-

De suerte que solo hay una falta de (lis- i mentos artuales, cuando todavia estan \'eiven~

ciplina en el sr. Martinez. la de haberse au tes suecos de todos conocídos '? Yo creo que

;sentado de Madrid sin hcencia. Esto era pe,- no.

lcata minuta hace 15 dias pero como las cir- '
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.' « “ i i ' ,S.Matheus'-Cw .fi-V. 25,28, 9.9, 321;:*mettesse à meza dos pobres as migalhas

i São preceitos c ares, sem interpretações' cahidos da sua-

Madrid, 13 ás 9 e 49 du n.. *ldiversas
l

Brilhante revista militar. El-rei foi vi-

íeteriado. Amanhã será cumprimentado pelos

senadores e deputados residentes em Ma-

drid. Brevemente el-rei partirá para Va-

lencia. Barcelona, Tarragona, Burgos, Victe-

ria, Valladolid, e Cernñ para passar revisá

ta as tropas. Depois irá á Allemanha.

missão evangelisadora fosse desempenhadah aos que despresam as exteri

humildemente, não a transmitliu como um' '

deu ,formas que in- ' chega disse o sr. Bt

 

¡.titule superior, não lhe
spo em Ilhavo, a atacar as'

a clareza Ib'o negou, e os srs. _ ,

exercicio, do objecto dosseus deveres criam. como se aquelles que os

extrahem uma cathegeria, uma auctondade,i5e não devesse o progresso

um““ inventam para. esta symbolos, que bem a si- modernas, como não se lhe devessem todasi

_4P_- gnifiquem, e bem a traduzem aos olhos dos às innovqções (pin fergie¡- das claslses oplràrimli¡

' fieis com ceremonias magniticentes paraque as. em aver 'essa por quem esus ris o:

à c (“O
H . O

_ ¡

F s AYÀO se torne bem 1mpress1va,epareça veneravel, pregou teia a sua doutrina, em quanto a¡

egreja hvi longos seculos se colloceu a par el

em apoio des oppressoresl _ l

«Jesus Christo soltaria aqui as suas ¡in-l

- precações terriveis- «Ai de vós,.phari-

u seus. que desimaes a. hortelã, e deixuoso|

c que é de mais valor, ajustiça e a mlSBrl-ã

cordia. ›
i

«Conductores cegos, que ceais um mos-

Icom representações vistesas nas ruas e nos

templos, com vestidos talares, am los, de ce-

res frisantes. e-distinctivas, eco ertos d'al-

guns d'aquelles symbolos e seguidos d'eutres,

acompanhando-se das veses pregetiras dos

sinos,_eenvocam as turbas para virem sau-

As pomas do param, Ídíiill-os e ajeelhai'err:1na sua passaglem, e (gl-e:

E, espelho do pensamento, ,a ivao, no meio e cortejes, a vos u ice.

. - ?das attençoes, dos re peitos, das homenagens. . . _

*b lnqmelo' lago' mdemso' que até lhe tributam'ssubmissos e hqmilhados c Ai de vós, Phal'lseus hipocr'las que 5015 r-

os poderes da terra, levando na cabeça asi a semelhantes aos sepulcros branqueados por

mitras itiluzentes á imagem das que usavam - fora, e por dentro cheios de immundicias. ›

os sacerdotes de paganismo, nas mães e 13a- Sementes, raça de Vihoras como esco-

~~ culo do mando e as luvas com, bordaduras a u pareis do interno? _ _ l ' H _ _

euro, nos pés, em veztlas alpargatas, os sa-l S.Matheu5»'-Caip, ld--vülitl 1,21, .33.

atos de setim tlammante com ornatos e re-; (Contnmaj) _ l

evos, e envolvidos em ondas de seda mar-l l L- D'A- 51-

cham à sombra do, pallio, commum a elles e

á devindade, entram por tim nas egrejas e se

dirigem á cadeira mais alta, já par eljes des

tinada, onde se dão em espectacu o ocioso,_

!que apenas interrompem umas frases sceni-

icas, remeidas, sem uncção, sem calor, sem

lluz, sem vida, que não esclarecem, nem com-

movem, e de tudo_ isso nada resulta senão a

má impressão de quanto,'não sendo ediñcan-

te, é ainda escandaloso.

g Escandaloso, porque é assim que os srs.

!Bispos não desejam ser saudades nas praças;

I Porque é assim que não tomam .os pri-

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ° ' ' ' ' " meiros lugares nas egrejas: , n

' |

Um louco. um misere artista, ' Porque é d'esse modo que cumprem es

Vendo o sol 'fulgir nos ceus, '

Eu nada conheço-nada

Tão seductor, tão fermese,

!emo essa fronte inspirada

Como esse olhar buliçose, ,

 

Que descarta, n'um momento,

Ora despede, em mil raios,

A luz d'um férvido amor,

Ora em suaves desmaies,

O desalento e a dor l

  

6-

Mostrando, n”um breve instante

Os mimos da primavera,

Os sonhos d'um peito amante

_ E as raivas d'uma pautheral

...Am-_4'

BEATRICE

I
Quando eu parti ella liceu chorando,

 

l Lago brando e socegade,

' Onde se banha a ventura. . .

De repente, oceano irado,

Do temporal na bravura,

E suas maos cbui'neas como as rosas

L'm lenço i'eagitíivíie, ti'emolando.

'Magica luz me vinha illnininaudo:

As estrellas do pranto caudalosas 1

Que pelas alvos faces dolorosas

Lhe ião de secs o rosto marchetande. . . j

Severo, como a justiça,

Fagueiro, Como a creança,

Tem a_ graça que enfeitiça,

__ E o rigor que mata a espirança l

'Ouvia-lhe os selnços, como um hymno

Diem tremule delírio vago e inftndo,

Quo iam aos ceus em circulos voando...

..h-.litilo'olne

preceitos do Evangelho.

   

  

 

D'olhaléo, perdeu a vi l. . . _ v A9 Ver-86 002m' :a raiar as ' Oh: cruel íregjaxdo destinol

› › _ a_ En ?ma-m¡ 151131 ' 'rent'n'a' pes'soa d sr apos, É E, níqu'antoentre outras eu'voltava rindü,

dos seus patos, as sedas penderemÂ Ella na praia, só, ficou chorandol

- somem rsrs. hombres, edas suas janellas, as oberbas 262000. o .

' A. Jonny. equipagens, que os levam ás portas dos tem- Por”“ A _ v B _ _ y _ Idem em pequena velocidade 11005000.

"""_ p os, :is-fofas almofadas em que se sentam, ° “No “m" ?reis.

 

los seus cortejos, as suas honras, os seus bang

n SH' BISPO m [M “Em“ quotes, o exem lo, que dão. em vez de per-

IX suadir á h 'dade, move á ostentação e 'ao

.' orgulho provoca a febre dos mesmos gases,

03,313!“ n50 fazem 0350 do Evangelht), e ao desgraçado torna amargoo cortejo entre

e iño e em segredo que o atiroutam, mas em a so¡ pegam o o 1mm em que os grs. Bis-

...._ l

ii VISITA DO BISPO

A Ordem, de Coimbra. no seu numero

12, tomando phrases melindresamente atten-

àce do mundo-Vejamos. _ ' pos vivem descuidados e satisfeitos. ciosas, com as maneiras as mais seraphicas,

Jesus Christo preceitnou aos seus disci- . e com voadora gymnastica de seduccões, pre-

¡mlos--que nao quizessem ser como os phay X tende entrar no compartimento em que o Bis-

1 riscos e desejassem occupar como el-

: los as primeiras cadeiras nas synagogas.› Quem acreditam que o. sr. Bispo Pina No minha qualidade do directo¡- do com-

S.. Matheus Cap. 23-V. 6. . em Coimbra alem do novo paço, cuja cons- boio, sinto muito ter de dizer aos cavalheiros

_u Que não quizessem ser como os pha-l trucção arcade em oitenta contos obrigou a da ardem,-

. riseos quelfolgam de que os saudem'nas um orçamento supplementar, alemdo'vrlhe, _Não pode ser, Offer-eo¡ a s_ exf um

a praças e que os homens lhe chamem seus= enjo estado e mais que digno de um alto car- compartimento reservado. Não pode ser. Te-

- mestres. go civil, quanto mais das funrções christãs, nham paciencia. Quiz ebsequiar e Bispo, e

Idem-V. 7., - alem d'outro que edificou e que habita, quem eue detesta a companhia dos srs, da Ordem_

.c Mas vós não queiraes ser assim cha- acreditará, que no famoso edificio do Semi- Detesto-es. E é esta a maneira a mais doce

~ medos nem assim ves appellideis-perque uarie tem ainda uns aposentos magníficos, porque me posso relerir á exautoraoãe pe-

c um só é 'e vosso Mestre-o Cbristo. nos qnaes viveu obispo Francisce de Le'mogpemptoria, explicita e frizante, com que elle

Idem-V. 8. . e quebem escusavam esse enorme desperdi repelliu v. s.“ n”uma circular prefusamente

a Na verdade vos digo, que se não ves cio rm pedra e cal, a que annuio o nosso espalhada pela imprensa_

c ¡izerdes como estes meninos não entrareis governo a instancias do sr. Bispo, e ein-mera r _Além d'isto v. s.“ procuram intrigar

c no reino dos ceos.› satisfação aos seus caprichos “2 _ os arciprestcs e demais clero diocesano ~ com

_ S. Matheus.Cap. 18- -V. 3. Quem acreditará, que esses aposentos o o Bispo, insinuando que lhes cumpria, e não

5- Vós sabeis que os que teem autorida». sr. Bispo es mandou ornar pelo rimeiro es~ á Ordem sair em defeza d'elle. E os redacto-

a de entre os povos são os que dominam. ' tufador do mundo elegante de isboa.. pelo resda Locomotiva não são alcoviteires de nin-

c Porem entre vós não deve ser assim- francez Gardé, e per tal modo que admiram guem.

- mas todo. e que quizer ser maior, esse de- os habituados a ver salões? " _Mais : chamam principe ao Bispo e

_ - ve ser o que Sirva. Quem acreditaià, que o sr. Bispo Pina aos redactores da Locomotiva declamadores,

c E todo aquelle que entre vós quizer amuado com e governo por não lhe alargar Ora v. s.“ sabem que um Bispo, ainda sen-

_ c ser e primeiro deve fazer-se o servo de te- ainda mais a nova residencia, recusa habital- do Conde, não é principe; e que não ha ca.-

- dos. a dizendo com desdem, 'não lia Ir¡ , salas em non, concilio, Santo Padre, rcscripto ou a-

c Porque até o filho de homem não veio termos, quando as cavalhariças, se não tives- postilla que aucterise tal denominação: e por

- para ser servrdo, mas para servir. i sem este nome, podiam servir para qualquer tanto que os dt-clmnadores são v. s.“

S. Marcos Cap. lO-V. d2-43-44-i importante zeloso das apparencias? -Ainda mais: 0 BiSpo é liberal, de aus-

t

po Conde tem viajado na Locomotiva.

  

l

 

45. ç o tera disciplina, escrupuloso na subordinação

(Nao possuais _euro nem_ prata-neml XI do clero aos ,seus deveres, intransigente com

- alforge ara'o .caminho, nem duas tumcas,1 'os desaforos, e abusos. 0 Bispo sabe que 30-:

c nem , çado, nem bordão. E l_ 2 .Quando deres algum jantar, disse Jesus , mos sinceros nas apreciações ; e admitte

S. MatheusCap._lO-V. 9 e 10. l .Christe, não convides os teus amigos pa-¡igualdade de direito para eu lhe criticar as

'e Pertanto vos digo que não andeis soli-' e rentes, ou visinhos, que 'forem ricos, mas toilettes e para elle me criticar o monoculoe

u citos pelo vosso vestido-considerai como c convida os pobres, os cegos, e aleijades- as polainas brancas. E. . . .e. . . .v. s.“ não

q crescem os liries de campo que não traba~ c ›S. Lucas-Cap. ¡t-V. 12 e ,139 ' i fazem elegancia, e doem-se quando reconhe-

-n lbam, nem fiam; digo-vos que Salomão. E que fez o sr. Pina ? l. , eemque ao Bispo nado custa metter no bom:

q com toda a sr gloria jamais _se cobriu co-l Convideu em Aveiro aquellespue podiam caminho muitas transciadissimàs orelhas do!

c mo ellos-Porque só.es gentio se cansam! dar á sua meza o lustre das digni't'jades, dos seu rebanho, como eptimamente e talvez le-

u por essas cousas.› Écarges, eu da riqueza, c não consta_ que ie- 1 vianamente a Ordem copiou da Locomotiva. i

  

e estranhando a perversão de seculo quelp

culcassem qualquer grau de poder, com toda nossas leis e costumes l Como se o ataque :is i incompatrveis como Bisp

Bispos de leis e aos costumes fosse algum acto nei-ande, : entrar no cemhoro reservado que elle tem na)

discutem e atacam j Loconiotica. Por delicadeza e digo, e o md¡

das sociedades ¡* gentilmente que posso. - '

Pelb

busprnso o olhar nas aguas i'evoltosas, reis

.
A

-Um nadinha mais :.Nós queremos dis-

, fcutir e tal não parece. A Oidem parece que-

E aqui “anda entre nós o sr. Pinade pon- i rer discutir e é exactamente isso o que não

- Segundo se ve quiz Jesus Christo que a_tilical em pentilical accusando nas homeliasifaz, álias_teiia_-atacado de reducto_ em redu-

eridades do culto,“¡cto, de trincheira em trincheira, e soldado

 

er soldado o exercito do meu camarada.

-Portante, tenham paciencia: v. sao

tlsnLo.: FARIA.

.._+_._._~_

FOMBOIO ;SPECIAL

Ser viço exclusivo dos (Ja--

minhas de 1*'erro

BENOIM ENTO ll.\ LINHA D0 NORTE

E LESTE

0 rendimento da companhia de caminho

_ _ de .ferro de norte e leste, na semana finda em

qurto. e engolis um cainelle.› 21) de julho' fÚi O seguinte ;

Passageiros, 15:000âll00 réis.

Mercadorias em grande velocidade, réis

213005000 reis.

_ Idem em pequena velocidade, 18:'t0051lttt)

Total, 36200053000 reis.

Em igual periodo do anne passado teve

g de rendimento :

Passageiros, 135005000 reis. 3

Mercadorias em grande velocidadd, mis.

2:500-5000.

Idem em pequena velocidade, 102.30%..

Total, 3.3:.)005000 reis.

Ha portanto uma difference de lziüüâltltlt)

reis a mais de que em igual periodo do anne

passado.

liesulta d'esta estatistica um termo medio

' por dia de 52710420 reis no cerrente anne.

0 producto total desde e 1.° de janeiro é

lde 1.150z700à000 reis, ou 5:470â524 reis,

termo medio por dia.

lt \MAL DE CACERES

0 ramal de Caceres rendeu na semana

' finda em 29 de julho :
,a v no...

Passageiros 160$000 reis."

Mercadorias em grande velocidade reis

Total 12280$000 reis. o

Em igual periodo do anno passado ren-

deu o ramal :

Passageiros 703000 reis.

Mercadorias em grande velocidade reÉs

til/$000.

Idem em pequena velocidade 8503000

reis.

Total 930%000 reis.

Ha

O rendimento total desde o l,° de janeiro

é de 46:230ã000 reis, eu termo medio por

dia de 22035171 reis.

FULL SPBID.

@embate (Mixto

Morreu ha pouco na America o general

Tom Thumb,e famoso anão do prodígieso ex-

positor de phenemenes e raridades, Barnum.

Para ver em Paris este anão houve um

homem que percorreu trezentos leguas. Quan-

do chegou a Paris tinha acabado a exposição

do anão. Mas disseram-lhe que e poderia ver

no hotel.

O viajante não se detem, corre ao hotel,

pergunta pelo general, e hate-lhe o porta do

quarto.

-- Entre, gritou-lhe uma voz de Stentor.

- Desejava vei' 0 general Tem Thumli.

-- Sou eu mesmo.

t) viajante liceu surpreso. Tinha deaiite

de si um gigante de '2 metros de altura, com

uns tremendes bigodes.

- Perdão. Tinham me dito que o gene-

ral Tom Thumb era de uma estatura. . . lili-

putiana.

- Em publico, seu assim; mas quando

 

estou se, ponho-me á vontade, não me cens-

tranjo; compreende “3

- Perfeitamentc-exclamou e viajante,

retirando-se.

Toni Thumb tinha partido na vespora, e

fora substituido no quarto do hotel por um

general_ de cavallarial

o Conde; não podem.

portanto uma dill'erença a mais este

anne de 350;¡5000 reis do que em igual pe-

riodo do anne passado.

'f

.
É

 



1
.
.
.
.
.
-
,

?m

O

No dia 4 deste mez banharam-se nas

diliciosas aguas da elegante praia hespanhola

ue Santander 4.349 pessoas, das quaes eram

senhoras ”2.411 e cavalheiros 1.938. ,

Em Hespanha o sexo feminino excede

sempre o masculino. Em Madrid o censo mos- 'J l5 e 10 d'esto mcz, agarradores portu-

tra que ha um excesso arithemetico de 17:000 guezes l

mulheres. _ _ .

* Dccedidamente os thericos de la ignoram

que nós sus iramos anciadamente pelas bes¡

-panbolas. A iaz formariam com essas supera-i

bundantes 17:000 mulheres um exercito

de amazonas que facilmente e suavissima-

mente apagariam a fronteira.

E tal não devia repugnar ás amazonas,

porque os portuguezes, para serem vencidos

nem precisavam'. . . de que ellas, para con-

servarem o classismo guerreiro, se. . . mu-

tilassernl

O Bispo Conde está indignado contra a

Locomotiva orque ella tem agredido as suas

toilettes mullberengas, e de um cocotismo an-

tagonir-o com a sua accentuada tigura riril e

com a sua mascula e avantajada estatura.

Um Judas da sua meza beshilbotou que

o Bispo, sobre a leitura da Lotiomüítl'ü, co-

mentára exclamatoriamente : E

- Então queriam que eu andasse de

casaca ? “

Pois a Loco-motion, dado o Judas e man-

dando ao diabo os trinta dinheiros, responde

ao Bispo: '

-- A Locomoliru não quér ver o Bispo

de casaca, porque lhe assentaria ridiculamen-

te nas suas dimensões de collosso. e porque

esse vestuario requer agilidade de movimen-

tos e graça de porte que S. Ex.“ não demons-

tra. A Locomotim contentava-se com uma

decente borjaca. *de despertcncioso parocho

de aldeia; Deixe a caseira para o seu padre-

mestre casquillo, eiao camarada d'este a pi-

tada.

Et voilá tout, Mr. l'evequel

O

O' devotos' de S. Martinho, vamos terri-

velmttnte' infelizes.

Em anto o hilloxera nos invade o Bair-

rada, ot orto sa a-se com :celeridade: assom-

_brosa Em julho findo pela barra do Douro,

embarcaram vinhos no valor de 404: 1303000

reis l

Nem zurrapa nem do tino... Velha-nos...

Quem nos ba de valer "3

S. Sall'ureto de carbono "1'

S. Cerveja e S. Zoedone ?

Ou hasta-nos S. Fuscbina

l

A Locomotiva recebeu um livro tm 101'- esta circular.-

1ante, que muito estima: A questão do ' tre

por José Falcão.

O assumpto está minuciosamente'. estuda-

do e com superior discernimento. Encon-

trun-se alli deslindados os preconceitos poli-

ticos e as preocupações patrioticas. Uma gran-

de orientação guia o auetor pela emaranha-

ça questão, que elle maneja com um estylo

mcisivo e “largo.

Esse ?livrozA questão do Zaire é edita-

do por J. Diogo Pires, de Coimbra, que aca-

ba de publicar :

0 gatuno de Letra Redonda.

Resposta ao Folhifoio intitulado

Um pires de doce

do

- > Padre Gonsalves Lage.

- Esta publicação é de uma contundeucia

¡neaeraveL e dirime cruelmente um pleito de

plagiato do padre Lage.

A Locomotiva agradece a oll'erta de exem-

plar que lhe foi dirigido.

Colhemos nO-Secúlo a seguinte maravi-

lhosa narroção de um periodtco portnense:

Morte-Diz um jornal do Porto :

:Andando alguns rapazes a nadar no rio

Homem, proximo a ponte de Caldcllas. um

dos mais; atacados, mettewse-lhe em cabeça

Irao furado do :rio apanhar um pau que da

superíir ie mal .se divisava ; mergulhou, mas

com tal sorte o ,fez que não conseguiu roltar

(isopor, Saio daxagrta sertão depois «de cadarer!

O a .logado era um oíIicial de alfaiate,

natural e residente em S. Visconde da

Ponte.

Elie tctivamente bem atrevido era o tal

oEcial de alfaiate: não conhecemos temeri-

dade pa decida com a de um homem-a quem

se metro na cabeça ir ao fundo .do rio apanhar

um pau -, 'do que mergulhar, e trabalhar ê

   

V

luctar, vencer todas as diñiculdades, cattse-l'tida do que offendida. Sim chego a ter a cer-l

guiado roltoi- (t super/iria das aguas depois de teza de_ que 0 sr. Fontes, zelador da dlSClpll-

cadaver
na militar, não consentn-a no exercito um co-

. ronel chicoteador. nem um capitão assassmo. ESPECIALMEWE DEDIC DO y CH _\ v

Uma das altractimrs das esrridas de tou- E a minha allucinação chega ao aplce de * A A 5 r 4- “*- “- *

Wros em S. Sebastian, llespanha, nos dias 12 crêr que o fu'silamento dos sargentos hespa- EMPREZA

uhoes ha do trazer uma rcacçao funestaamo-

narchia restaurada. Porqúe en não creio nas m;

ovações de Madrid. Haverá 5 annosapresen- ~ , Q

Lava-se na praça dos toupos a eíxl-lratnlra lsctt; 51353700““

, el, de ois da entrada (e seu i 10 reman e D IGT n

BEVOLTA EM #ESPARHA com aPsua corte. Este não teve uma sauda-

NOTICIAS VARIAS @0; mas sua 1.1150; a dest-tome e a Em“” No intuito,-talvez itnmodcsto, mas nem

. . . - da P019 PMP“O (“1110: a “dada de [3m e a' por isso censuravel,-de prestar uma home-

Em resultado dim Invesugaçoc'? do gom- Pmsmlna de se“lha apenas 0mm.“ “Ú 3m' nagem do nosso respeito aos «anjos da terrau

ral_ Blancocm Badajoz tem srdo feitas muitas plo e (13115111050 camawm mal fo¡ acolhldu:consagrandmlhes especialmente uma revista

pmões cms' com 05 mais @Sirepítosos e SimpathiFOS 3913“' litteratia e artística, resolvemos tncetar a

Fm Valencia foi Jroress-nlo e su rimidolso's' A'S dez m1] Pessoas .qo mphlmatioy. de public'ação d° Bouquet* esperam““ em que

i . . 1 ' '“ ,. V p. P0: agitando 03 lenço? 81mm““ com 5““"1'0 o hello sexo, a quem odcdtcamos, correspon-

o pertodtco republrrano---.[.a Arlete Alto-nao. emhusiasmo da occa51ã0: dm¡ com a graciosa e costumam amabiüda_

Houve tumultos por causa desta violencia. v . um 1a mma Isabel!, _ de, aos esforços que porventura empregue_

pelo ministerioítãprm palmo““ e a E 01131 COHIOVlda› êaclldla dfscomlílom; mos. Emballados por esta esperança lagueira

, _ r: 1 _ _a _ __ mente os braços na ancia de Correspon er .t que nao esperamos ,er desnpemlda, atuamos

lmwncuis do governo hespanlml* fm "mma" grandeza da Ol'ação- 0 POVO “uma exija"“ ' sollirítar dos nos-.os mais distinctos cscripto-

di) O im'gr“1.0 sem“" Vega. a dar mma dos Sim exuberancm de Simpathia 5115101110“ 1011' l't s e l'est'ejadas escriptoras a lineza e honra

dinheiros retirados de Badajoz. gamcnle OS SCUS \'ÍvaS- Mas (1,9 Certo @SSC da sua collaboração, que nos foi promettida.

. _' ' . mesmo PO“) não aPetecia ° relnado *151,0* Podemos, pois afiançar,sem a mais leve soni-

*Jm varios pontos de Hospanlta tem havt- minha_ Queria custlgar a hmmhdade 1111-41? b: a de vaidade que O nosso jmml será um

do prisões, e muitas em Madrid onde a polr- Talvez; e seria justo_ bouquet propriaàlenlc dim digno de se encou_

cia mandou fechar os clubs repuliliranos. Mais ; quando D_ Affonso casou com D_ "al, nos gabinetes de !Más as dunas.

.. . M““ .Mercedes e recolhia aparatosamente o prestito Além da pub“mção de memos dos me_

ms a' “num que Ú miçermukw d“ Ma' à Palat'ioa dCPOÍS da Geremonia do casamento: lhores escriPtOres do paiz. o Ifouduct repro-

drid enviou a todas as reclacçncs d't-ssa, ca- nãg tiveram os noivos uma unica saudação_ (J dumá todas as produções “nem.¡as que

PIM z , ' . . P070 SÚUbe guardar 05 seus aPPlaUSPS Pam 0 jülgue dignas dilsso pela elevação da idciu.
. «LDU el fm de OYIÍLLI' Cl verme_ Ill-06153401113 Garrido, um celebre e ennquemdo char- l Ildofpnmor do estle ou pela beutzu da phla;

á lnüceder á ia má? se“” “pl""acmn de ;33'13“10 que Pem PSCUdO'medeCÍDa é 1"“ POTSO' ' se, contribuindo assim para con'rlobar em

iacultades extraordinartas que la suspenstontpagem em Madrid. la elle no couce do corte- alegame volume, ao um do annof a melhor

de la-S garanuas çonst'lmcwmlpspe comme' *1% momando 0 seu afamado cam“” [94702 e prosa e verso nacional um album que merece..

(mudem comcniemc provam. a' “816d que, i0 POV0 gritava'th 3 ctnsultar-se ras horas,de ocio e que seguin-

en tanto se mantienc esta medida, se abstens _Vim 311),¡ Gamdot do aqueua conhecida max-ma' de'ílmc-m .

g? (“ldadosamqmc de Pummrfm 51.1 perió' 'i E elle respondia› na impassil-'mditde do Utilc Dolci -agrupeem t'iatetnal convivencia

dlco 0m”? “Wma *eltâmmas (Í version“ re' 5911 Charm?“me e “PTOWÍWUÕO 0 P“”São 5 o util ao oáradarcl. O Bottgurt, alem do que

fer-entes ala insun-eccicn ocorrida cn algunas _Gl-was, puehto Í_ l Em “PGM, pub“má “Cheias das “mma,

pro-“mms” que las-que se main?“ e." cl n-e' M33 O duque de Momlwnswr que' tomava novidades em litteratuva em artes e cm scien-

'ãomado cçnesporidlcmc da] mmlswno.d°_ 1a conspíéua. 05950 11° CQIÊeiov ¡OÍ ,sempre a' cias, chrtnica theatral, a clironica das pratass

Gti-harmonia'- ?Milani-1°. todo qomentaNQ' ex' companha ° Por_um “ao “PW-“13mm Por etc., e sahirá nos dias 5 e 20 de cada mez,

phcaqmnt lmçm .O Opmwn encaminaqa a. ma"“m “5531"“ humllhador- rm formato elegante de oito paginas a tres

car directa ú indirectamente, las institucionesl¡ D'estes factos que hei-de eu concluir para, (Ohm, as ?dos “games . ,

“8911195: á 310mm', favorecer: Ó 9110“?? á 10S.“as recentes aclamações de Affonso XII, em ' ' °

que intenten perturbar el órden úhllco-,t y' á' ¡tadrirL n'uma equenissima capital de uma PREÇOS DE ASSIGNATI'RA

“35W Ó fomentar desfavora ¡emenleJ . nação enorme,numa colmeia de descontentes

continua 'de 138 aumridades legítimas e "3 _ ie'íde pretendentes, turva lagoa de burocratas (”WWW *mm/W")

o BOUQUET

ltBUM tHlISlItU tlHtHlHIl] BI-Mtlttt

tiasvfxo.

nttrttt Plltltttt

GERENTE
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Abri'gO la esperanza de que 1a COTduI3~ Y'e de radios, n'uma eira de ricos e de curisos, ronro

discrecion de la rensa periódica, no ha de !naum cidade que tem uma população tira de

hacer necesaria a aplicacion de medidas 8113002000 mil almas e outra tlu'ctuante de Amo. . . .«. ...... ...... . . . . tsooo

“aordinariaS, (1116 e cumplimienw de mí 'de- 1502000 pessoas, onde a vida é exterior, do Semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 550

bel' me impondria que mi firme pI'OJJÓSitO rua, de exhibição, de aventura, de casualida- '

de mantener el or eu, me obligará á a optar des? Que 1191418 conclui¡- 7 Nada, absoluta- PROVINCIAS

Si, 10 que DO GreO, DO Se inspiram e] Periódir' mente nada em favor de D. Alfonso X11. c,

dico de su direccion en las prevenciones de ' Vultando-me para Portugal' ermitta-me Anno' ' ' °' ' ' ' ' ' ' '° ' ' ' ' ' ' ' ' 13“90

' o sr. Fontes, o Jupiter Touanm de Portugal, sem“"e' ' ' ' ' ' * ' ' ' ' ' ' ' ' ' * " 600

Deos guarde á usted muchos años.--Ma- tem dulcissimo Olympo deliciosamente can- BRM"

drid 9 do agosto 1883.-F. El conde de Xi- tado pelo seu collega, o ministro do Reino; '

quena. Señor. director del periódico. . . permlttmmc o sr. Fontes que eu, na minha Amo_ _ _ _ _ . ' . . _ _ _ _ __ _ . _ _ __ _ 3mm,

_'- re etida allurinação, lhe diga _que se engana semesm_ _ _ . _ . _ _ . _ O _ _ _ _ . _ _ 45800

D. Ationso XII agraciou com a gran cruz so 're a segurança da monarchm_
O

l de Isabel a Catholica o director dos Telegra-i S¡ licor magna cortiponere parrís, pretor; Sac bmemmle o “mem, numew_

5h05 de LÍSbOü, Cm recompensa do 5811 mí-use é lícito comparar Aveiro ctm o resto do “cabem“ assigsamms no emñptmm

ado em “i5“ da ”lona de BadaÍOZ 0 30H_ aiz, saiba S. Ex.a que aqui, onde os partidos da empnza ;la ma de Samonddonsb 0.o 39¡

verno hespanhol. . i ;goes tem os votantes arrcgimcntados,todas as _Form e nas principaes nv, ,mas do pm_

._, ""T . . hgações 931313919““ pela pressao'.pe]a nc' Aveiro: casa do sr. José Eduardo Mourão,

À um concelho _de mmlSiI'OS da 110110 de |.cessíd3de ou por outro qualquer motivo, mes- Costeira 9

11, em Madrid 0 marquez de Vela AmCi'O'mo pela seducção, todas essas ligações se '

manifestou 3 sua SHtÍSfaÇãO P910 Procede!" 'i0 i desfazem pela explosão do intimoe indomavel

noverno portuguez com os cmigrados de Bit-*sentimento de democracia e de egualdade que

aloz-
. forma o caracter dos Aveirenses. Todas as

revoluções liheraes de Portugal fse aquil não

t t ' tiveram ber o acharam sem re ortes e ton-

COISAS SIBCERAS rados tutoreçs.,E a biographiitJ d'esse simpati- _ U . '

A indignação sacode-me violentamente 'ã ,co revoluCcionario e aprumado homem gue os A pharmaropr'a l) 1'] ca ¡atsta fura da moda.

penna. Escrevo sob duas impressões que me regeneradorcs tem como chefe do Districto do Os lambedores a lua, os xaropes as es-

enfurecem.
Aveiro, e a btographra de Mendes Leite ainda ' lrellaS, as gentadas caseiras apurpta consti-

'Nem Gaetano Braga crm as tranquillas ha de ser o grande mestre da geracaonova ¡Jader-sao mrls.-ntms._.. que nao

_ e vagarosas barmonias que profusarmnteçes- que aspira a ajudar o alz pelobrm caminho. Os smapismos Rigollut snllrcturm Lm1 grátis ts-

par gm suavissimas pela sua Sri-emu, que' E como resumo oque tira escripto, e Stmo _alalo, um abalo proplt-Intcn e Cl oito

estou ouvindo, nrm o ipacifirar'or socego do- Cümoeçcmdcñnal da esperam) &mu-*13.- eCCmO “ido 1,550 Para' - - dm' lr'35:3il(md3°ÉA6§'Tll'

mesmo. nem a Placidcz campesue do luar tal rrdrrularisavcl. destas notas espontaneast trtumphantest_ Com _0 trtu Oc 10. z W-

'que sympaticamente se insinua pelos vidros hemdtgo essa hora lclizesantarm que Mcn- (Dhapms, rartssrmos ('llCDÍCS, :a inadpor e::

da janella, nim todas as minorias da calma des Leite propoz a abplrçaoda pena de morte tcs dias um volunze de versos, nltt amen o

htm acentuada me çnmam na minha im- nos crimes politicos. impresso e illustrado rcm o retrato do auctor.

tação.
chdita seja ella l Lada exemplar. ou cada sortmwtuo de Causo-

. . . . . . u . . - or '

Com a intranStgencta da tnechantca 1m- “Was P01' “518mm”, -00 T015-

GUEDES D'OLWEIRA

(m0 uma)

CAUSTlCOS
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v CARLOS FARIA.

prudentemente contrariada, sublevo-me em m __

*atropello. Os fusilamentos dos sargentos re- A AVULSÍL 300. RE'S

volucionarios de Hespanha, e a senha militar EXPEDIENTE '

A todos os clientes que desejarem assi-

'i Por “m descuido tYPO- gnal', Yoga-se a ñneza de enviarem este pros-

se Pratique“ ¡mPUHCS› ferocmades 651110? Mphíco subiu &Locomo-
pec-to, devidamente preenchido, ao edito r.

t'tiva de 11 do corrente com

ALVARIM PIMENTA

de Chaves allucinam-me, por ue não com-

prehendo que nieste momento umano ainda

essas.

E a minha allucinação chega ao ponto de ;o n.” 39devendo ser 40. ...IL-

crér que um conselho de guerra desafrontará, pressamo-nos, por isso, a

a segurança publica, ainda mais comprometa¡ .remediar o desculdo.

 
seo-nua de Santo Ildefonso-394

 



 

AO VIAJ.ANTES

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS

' Casas de banho=A do Grande Hotel do Porto.

Casas de sande=A do dr. Ferreira, ma de

S. Lazaro.

Carruagens de aluguer e deligencías:

José Galliza. A

Dentista-:Romero dc Reeio R. de D. Pedro 2 0

Restaurante=Palacio de Crystal

Sa ateiro=Rosa, rua do Bomjardim.

T acaria=Caza Havaneza, rua de Santo An-

tonio, esquina da rna de Santa Catharina.

Photograpbia-=União, Pr. de Santa Thereza. '

Silva é¡ Irmão, R. da Prata, 162, ' Lu“"bP'Íngfàfa de santo Anton“) zona, Munich ou telha e á Sarah. e_ são fei-

Roubaud ô: Filhos, R. Aurea, 286. Modims=u meVillete. ma de Cedofeita_ tos de xadresmhosr da moda, hollandas e

Bahuleiros.-Joséde Carvalho,Capelistas,15. 'Ocuüstazáoisom é¡ P'Ombar (Viriato sum_ outras fazendas de phantasia, enleltados de

Banqueixos. - Fonsecas Santos & Vianna sor) Rua de Santo Antonio 171 setinetas e gazes de diversas cores. Na esta-

capelisms' 120' Agencia dos, Caminhos de Ferro=LCeutral ç”. Presente sao. Prop““ para camp', e
Moura Borges ó: 0.“. Capelistas, 35. ma de sá da BambaI praias, seu preço e para senhoras 13000 rs.,

Bazares.--Valles, R. Oriental do Passeio, 156 '
. __ . . _ _ e para creanças de 700 a 000 reis. Trans-

Bijouterias e QuinQuilherias -- Antonio Joa- i AlfalatBC-F'hppe- Lomada' rua de santo An formam'se depois í““ (IMmos fem“ 39 qui'

'ALTA NOVIDADE
¡¡Chapeus magníficos“

_ PARA .

Senhoras, meninas e cr'eanças

 

E” LISBOA

Alfaiate. Alfredo Carlos Cruz,Fanqueiros 264.

J. A. Xafredo, Rua Nova do Almada 64.

1. M. Catarro, R. Aurea. 100.

Usprung, A. Aurea, 101

Amadores e estofadores-Santos, R. Orien-

tal do Passeio, 142.

Acertada e curiosa invenção

portugueza

stes chapéos posam cerca de 70 grammas e

guardam-se em bonitas caixas de 15 cen-

timetros de diametro, pelos modelos á ama-

. . tonto: d ,- 1 ¡-
qmm Card°3°”B"95ga› 47- Armazem de modas. Corrêa dt Martins. Cedo- lerem sem epem emma L e carcassa' - app l_Cabelleireims_A_ paiva, ma Aurea, 28_ feita ::17 _ campo-sie lhes sedas ) e quantos enfeiíes se
A_ 55_ , _l a: _ . Gl'Clii. pausar“: 3¡ !ÇÃO

Silva_n_ Larga de s_ Roqn'êí 43_ Armazem d** moveu' Cypmno' ma de Para revenda por duzra faz-se desconto van-. . Cedofeita.
Cafes-Aurea Penmsular, rua Aurea.'

Commercial, Principe, 69.

Grego-Caes do Sodré.
@anuncios

Madrid _Rua do Outeiro (Loreto), 6

Calçado-João Carlos Tann, S. Lazaro 171. V P

Viuva Stelplliig-AleCI'im,27 '

tajoso. Para fóra de Lisboa recebem~se vales

do correio e pede-se para cada pedido 50

reis para registo do correio unicamente.

. Os inventores Oliveira a G.a

'142, Rua Augusta', 14's LISBOA_

Camisarias Brumós, T_ de s_ Nicolau 109. A unica casa que fabrica este artigo nas Almanach das Senhoras

E1eg3me_Lm-g0 do Calhañz, 24_ melhores cmdições tanto em acabamãnto PARAI1884

Calvente, Sam M n 222_ (porque as costuras das copas não são es- _

Canoagem de alugueríaiq_ Larga de s_ RO. tiadas por dentro, e teem um elastico no fun- _ Portuga? e Bram l

que 28_ do para segura¡- 0 Chapeu depois de fechado) Pubizcado sob a protecçao de S: Magestade a Rainha

Pedro Vas es_Lar 0 da Abe cal-ia, 29_ como na qualidade das mollas de puro aço e ê @Morada pelo: !limpar ::viviam reduzam

Carruagenleíihricas dog) -Encãrnação- OLIVEIRA A Cj', LISBOA ,Í e tratei.”

T. da Palha 72. _

Gentes. R, Larga de s_ no e 116_ 142 Rua Augusta 144

Navarro, R N da Palma 46 -' '. r ' Envram-se amoúras das fazendas.
Rego, S. Francisco da Paula. 15. ài - Preço a mJudo 500 réis ein caixa colori-Cazas de ca _ am'ns J . O ,almanach abre este anno 00m
Palm., Sgt-"ê , R' da da e Porte de 00“'310 P330- um magnifico retrato de Camillo

L r .
, Castello Branco, gravado por Se-

F0118803, Arsenal 58. Recebem encommendas por atacado, em varinhaoompanhado da blographla

i s. ' ' _r _ .
Manaças, Am am D333 cond ÇÕB do grande romancista., e seguido dos re

' ~ “ '° tratos de: Julio Diniz Arnaldo Gama madame Sousa
. .

l r 1 I › _ _ rv M. Bogarim, lvramento Il8.
conde de_ Cavouf. bonçflvesctesgm. Dawd Camel. 3051'Casas de as“) _Lima S Antã 73 _ sa Bastos, Carlos Gomes (o nuestro do migram), José

P - › - 0 - F T , _ l j _ bt-d , de Alencar, .Leonor da F .usem Pimentel. tnyarre, du-
Cha ¡alertas-para homens t 0mm “ngm “'93 Os res“ h' 0° l 03 que“ de Ch'iulnes, Luiz Guimarães, Miguel Angelo Lupi,

0x0 p de D pedro 39 !noLycenpalos alnmnos d'este estabelecimento. ¡ctorHuso e as netos, Pedw A nerico, gravuras da ar-) ' ' - . .

Continua a preparar praticamente para

_
te ornamean e outras.

Nomdeden___P¡-mcepe 121. _ _ _ 0 almauach apresentam innovação de uma esplen-
*' Amado _Ouro 39 as Academias de Portugal e Bi'àlll e para O dida capa em chrome a cores, desenhada por Casanova

.v
- e impressa na Iythographia Guedes. Contem mais umpara senhoras e cmnças: commmemw- :Espanta considerava¡ pe anounclos dos priíneimã es-- _ a

eeeunentos n a ca ira. insertas ni parte itera a e311333135* IC- a go cAhnima-1 847-
,no tim: uma serie e problemas premiados, enygmas,. acan, . . o armo .

A
amount-dotes humoristie'as, etc., etc._a_ , Banhad0_0ur0 82
_venda om todas as livrarias do reino, nas ro›

     

!4.0 ANNO Pin

GUIOMAR 'l'OiiliEZÃO

Este almanach tira 2 edições, uma para Por-

tugal outra para o Brazil

 

   

 

143--Rua da Junqueira-143

. . . LISBOA vínêias e ilhas. Um vol. de 336 paginas, pre s: ro-
Pinto é: Barren-os, R_ N_ do Almada, 108 ~*_Hõ'___TELOLINDA _'*'”' suado 240 reis, _cartonado 320 reis(i w

Confeitarias, Conservarias e Pastelarias -
Em” ”amem pm m"" er'Redacção e deposito principal do Almanach

das Senhoras, rua de S. Bento, SiS-LISBOA.

EM AVEIRO-em casa do sr. David de

Mello Guimarães

Dias, T. de S. Nicolau 22.

Gosta, Largo de S( Domingos 21.

Lisbonense, R. L. de S. Roqne 133.

Viuva Justo, Garrett 108.

Pucci. Capelistas, 122

Balttesqui, Garrett, 49

Correeiros e selleiros, _ Coutinho d: C.

RUA DAS AGUAS N.° IO, BRAGA
i")

Este magnilico hotel, que antigamente

tinha. o sen nome incognito, em virtude dos

Tem todos os commodos necessarios, o

 

Ouro 290 tratamento e esplendido o tudo por preços re-_ t; Feitos em Inglaterra pelo melhor systemasantos Gãnêêt 42 'duzidm _ , ,atéhoja conhecido. São atliinçados a dura-
. . , u .

l _7 7
o W

' .

Cutllpiros, _ Policarpo, T. de S. Nicolau 25. PREVENÇ'AO AO PUBLICO' ::3,221,323 ornamento 400
Espingliãlãgfíãàígzhgâlêglh2%. 76 O abaixo assigmdo, em correspondencia De duas [eu-as entcrlaç ;das . . . . . . . . . MO,'_ -7 ' l °› um ° com o caminho de ferro da Beira Alta, tem De tres letras enterlaçad 13 . . . . . . . . . 600Gravadores-Gerard,R. N. do Desterro 40.

' Jcarros ás horas dos COlnbOlO". do correio para. Nomegpjpexpjnso para bilhetg david“,

,Trancozo e Celorico. Os preços' são a 25 rs.

por kilometro.

Alem d'estes serviços tambem tem carros

ESPM¡01_Prataa 250. ,para fretar bpsra tllilIlereutes1 hpontos e paáados

Englibh & Italian, T. Remolares 23. outros com oros 0;.0 que e sejam pe l os
.

' ' E' 90 c a menosnosLuma.Os (ah Berard R N d com antecrpagao, e com ._ p. . _
-“' »I - , . . o Carmo . ,. ,

,eo e tabelemdo elo seu; com retidores.
a““ & 301153, Garrett 67. prç 5 “ S P 5 l

.Hippolito Delaye R. N._do Carmo 51., Em“” w de ago”) de 1883' ' _ °^ _a
Ourives.~A. Merea, Uuro 21a. . N A@aquém»Égpglmilíwliaíg

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS '

Boni A* 0.“, Ouro

i .._. PORCELLANAS EXCELLENTES

E CAIXA ECONOMICA PORTUGUEZA

Horticultores-A. Diog), Algibebes 176.

Hoteis-Alliance, R. N. da Trindade 10.

Bragança-Ferregial de Cima.

Durand-L. Quintella 71.

Estes preços incluem caixa, almofada e

tinta. Eiviam-se pelo correio e acceiiarn-se

sellos em pagamento. Henriques, Sons de C?,

travessa da Palha., 40, l.°, Lisboa.

 

Ivlourão A Irmão, Garrett 25.

hascunento dr Migueis, Ouro 273.
7'" Premiadas nas Prmmpaes

exposições

Pergimariasn-Praça de D. Pedro_

erreira Barbosa. R. N. do Almada HI DESCONTO de juros de ínscrípções complemen- _ ,
Photograpliias - Camacho, Ii. N. do Alma- tares livres, a juro de 5 por cento ao anno, conta- 05 seus PTOdllClOS, Iguaes 303 931311331'

da. 116 dos da' data do desconto até á do pagamento na_ji_m- ros, vencem-os ,na barateza do preço. _

Bochini, P. (la Anoa de Fio¡- 1 t8- Emprestíuto sobre Penhora de “MOB de dl“_da t Tem um magnifico deposdo em Llstl,

Muniz a Martino?, T F Galhardo 96 Em¡th e ”nações da wmpanh'a só“" d° “em“ Large do Loreto, i3; e ven odores por todo ol .l. , .d

o, ;predial portuguez, a juro de 5 por cento ao anna.

Resmllmmos - Clüb. T. E. Galhardo, 8 Depositos na caixa economica em conta corrente Eau'

Matta; R. N. do Carmo, 102. áordem, a uro de tres e sessenta centesimos por
7- - , _

\'idraceiros e occulistas - Pereira, Ouro 90 “moi” “nf"
Gosta, Rua de S. Reque, l27

\'iuva Moura, Augusta 173.

ANTONIO .r. D'ALMEIDA ROSA

COM ARMAZÉM

DX

DE LISÚOÀ

382-Rua do Bomjardim-38?

 

amuleto E 'SALA budistas

l _ Largo da Picaria 13-Porto-rna do Pinheiro, l.

NO poBTo MGdICO_EXm.° Sr. Dr. Victorino da Motta. i

 

_ _
Professora para o sexo feminino-_D_ Violan- andar

Camisaria=Casa de Barcelona, _rua de Ce- t6 Stalhmíller-

dOfeÍta. l Professor e director-Paelo Lauretí PORTO
l

 

Poucos commÍIdOS, tem haja 0 nome da sua Mú“"
" * * ' "-~ r « -~

¡Proprietaria e é um dos primeiros do Minho..C A
P

OTEIS

MADRID-Gran Hotel de Embajadores,
-de Modesto Garcia de Alba d: (IJ-Carrera de S. Gero-

nimo t, esquina da Puerta del Sol, e calle Victoria, l.

N'estc esplendido estabelecimento, proferido pelos via-

jantes portuguezes e brazileiros, ha quartos de '15200

réis para cima, e elegantes aposentos para familias, com

todas as cornmodidades dos primeiros hoteis do mundo.

Nas estações dos caminhos de Ferro em Madrid encon-

tram-se os seus interpretes.

PORTO- Grande Hotel do Porto 6- o

Principal d'esta grande e opulenta cidade,

construido expressamente para o seu lim, se-

gundo os melhores modelos do mundo. O seu

proprietario dedicou-lhe toda a attenção em

largas viagens de estudo.

Ap enso ao hotel ha sob a direcção de

um me ico expeeialista um estabelecimento

de banhos, como não tem segundo a Penin-

sula.

narrar. 3.1.1.1““

SUCCISSOR Ill) lltillli INGLII UI 'III CASTRO
PORTO-RUA no SA na BANDEIRA. N ° 53

_ Este hotel situado no ponto mais central da

cidade, proximo dos theatros e da estação Cen-

tral dos Caminhos de ferro, com carro americano

Pela porta, tem excellentes commodos e magniñc

co serviço de mesa por preços excessivamente

medicos.

SEVILHA-Hõtel de Europa. Elegan-

te estabelecimiento y de medicos precios. Jar-

din al centro. Ventilado proprio al Oriental. .

msn; CASA

Fenda de Cadiz - CADIZ

c de Jerez - JEREZ

c de Rícca - HUELVA

c de Oriente - CORDOBA

Coches y interpretar¡ en las Estao-ienes.

PROPRIETÁRIOS - RICCA dt HERMANOS

fHOTOGRAPHIA

PORTO-Fonseca e 0.“, praça de _San-

ta Thereza, tem um atelier como os prime-

ros da Europa. Os seus artísticos trabalhos

tem sido premiados nas mais notaveis Expo-

siçoes.

   . , ,.. .4,. ..V v,...
1.7 - . ~ "n-2

THE PAGIFIC STEAM

NAVIGATION COMPANY

Os magníficos aquetes d'esta companhia

sabem de Lisboa aiiernadamente para o Bra

zil, Rio da Prata, e portos do Pacífico ás ter-

ças on quartas-feiras. As familias para os

ortos do Brazil e Rio da Prata recebem um

grande abatimento de preços, que todos são

moderados. 'Pela rapidez, commodidades, e

luxo estes Cpaquetes são notabilissimos. Dão

servrço me ico graturto.

AGENTES: Em Lisboa-64, Caes do

Sodré, E. Pinto Basto d: C.a

No Porto-IO, Largo de “S. João Novo,

V, Ferreira Pinto Basto. M

ASGUERRAS DE NAPOLEÍ'Õ 1.-

POR

  

Erchmann-Cliatrian

Traduzidas e editadas pela Empreza dead

Romances [Ilustradas, rua da Fabrica 66.

Porto. '

A publicação faz-se por fascículos soma»

naes de 8 paginas e 2 gravuras por :30 reis.

Findo ella, cada assignante receberá um

brinde. t

@e @andar-Esso

ESPECIALISTA DE DOENÇAS D'OLHOS

Hill DE um¡ IZlBEl ill_- ;Isso

se,... .,;V

  

COMPANHIA DE EGUROS 'os vma

NEW YORK

CAPITAL 47.000.000,5000

Mutuos a premios e compromissos lixos.

Os segurados são os unicos proprietarios do

fundo de garantia e de todos os' lucros.

Esta Companhia é evidentemente mais

vantajosa do que qualquer outra.

Direcção em Lisboa, 64 Caes do Sodré.

_.._.__.._._.._,_ e _._ .V .7.. _n_ - A . .s e ..,

Imprensa .Aveirense-Largo da. Vera-Cruz-Avei ro

1

_ i


