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Em LXSBUA Gervasio Lobato, PE]BTU Luiz de Magalhães _CÚXMBRA
Alexandre da Conceição

' CORRESPONDENTE EM MADRID-París Menoheta

COLLABORADOES

ntonio Feijó, AÃF. de Araujo e Silva, Arthur Leitão, A.

Albano Coutinho, Albano de Mello, Alfredo Vieira, Alves da Veiga, Amelia Janny, Antonio Candido Ribeiro da Costa., A .
d S b sa

Fuschini, Augusto Luso, Augusto de Mello, Augusto Rocha, Bernardino Machado, Bulhão Pato, Camillo Castello Branco, Carlos L. d'Avrlla, Carlos de Moura Cabral, Conde e a ugo ,-

Leal, Guiomar Torresao, Henriqueta Eliza da

*Co de d S d" x C ' J d' ,E d ' ,E e to P' s, F 'lo C-ldeira, Francisco Palha, Francisco Re alla, Gomes
.

n e amo deh ypmno ar [m ça 6 Queiroz m s ”e eman i llos, Joaquim d'Agi-aujo, Joaquim de Vasconcellos, José Echegaray, J. Simões

Fonseca, J. de Magalhães Lima, Jayme Séguier, Jayme Victor, J, Honorato Regalla, J. Leite de Vasconce _ _ M l B _

Dias_ Julio Augusto Henriques, Julio Cesar Machado, Lourenço d'Almeida e Medeiros, Luciano Cordeiro, Luiz de Guimarães, Luiz Martinez Pacheco, Macedo Papança, ?mãe _ Milla? ,

des Branco, Maria Letizia de Rute (Princeza Ratazzi.), Marques Gomes, Marquez de Figueroa Marquez de Sardoal, Mello Freitas, Mendes Leal, Monteiro Ramalho, Pedro ROÊstao Ues-

nier, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão,R. A. Fequito, Rodrigues de Freitas, S. de Magalhães Lima, Soares Franco (dr.), Teixeira de Queiroz, Theopbilo Braga, Thomaz l erro, r-

bano de Castro, Viseondede Benalcanfôr, Visconde d'Ouguella.

Asilo aseguran hs ministeriales que se _pequena historia de lo ocurrido en el seno del

.af-
_4.

Las garantias constitucionales se restabe-
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Cê
leceran entonees como vengo diciendo. creen mejor informados. _ ;Consejo de ministros que sobre este impor-

'
Esta mañam ha 'legado a Madrid el 86- Vamos á entrar en un periodo dle grau 1 tante extremo hlacia yo ager . so y Guam. se

l l
i i i i ' Ú

' - e 'e os srs. ,ima

Carros ondenm de Has an¡ l. eu, neral Prendergast quien ha pedido audiencia calma politica y de gran apuro para os co _ceu qa _

'Ghela P p m' P0 M para oresentar sus respetos á los reyes. rresponsales que tenemos el deber de trans- apusieron con razones _y_Nunez de_Arce mas

l

l viaje se realisara por

' i . .. . _ -- - - ' ~ ' e-'tibiamente á que e

Cams Magma de Cambra 1_ Menu_ En los circulos politicos se discursa so Initir diariamente al publico nuestras impr -

P ' po bre la solucion que tendrá la crrsrs _cuando 8101165. _ que e“ s“ sem" em“ mas las contrai-led“”

-dreda Conceição.
. .

- ' ias nta'as Sus

u - se plantee oficialmente. Insrsto en lo quadr-
Mcecheta. que podia 0938101131' que V3 J - _ i

,mercury $135 Em““,WW '.i9,3Yer: en octuer .ea. Boyiembre, bars . _ ,l a, . - M7_ - Mg“ no deemede hçggjllgrggigggm; .. ._ i

, _. _, r " A ' - t. -- ~ - -. _ _4 v ~ -tvr--w- - -- na _v , 5 -2- -sh

..d Almada Marema_ y un renuciendo á la srtuamoh pã'lab âta no _ Mau¡ 31 10 m. &à;vapor ;mdpos hábües elauimoà““ I ,,

 

  
  

  

  

    

 

   

  

  

   

  

  

 

podia sobrevivir mas allá de enero ó febrero ¡- i - H n des edido á . .

que heredaran el poder los conservadores. 4 hs ::aasp::as833211221; “ines Enemles ntsll'os ÍFaQGBZBS- E““ 113015”? “m0 '38 sa'

La Bolsa se ha repuesh h'oy un poco de¡ . ;J ° p . _ bido objeciones que los de aca se apresura-

. . incluso el duque dela Torre, los irectores › cuenta. em em ya me

quebranto de estos ultimos dias, pero no tan- enwes de las armas mmisiones de todos ron a tomar en › P b l é_

to como fuera de desear para impedir sérios 1808 ministerios de lu; cum_ os dela guarm_ para retroceder y hubo que pecar os m

desastres. Algo contribuirá a que no se le- - ' y _ P dLOS mas hablles Para dar eXP “Clones q“”

. . cion muchos senadores y, dipuiados y gran . f. -

vante el credito hasta donde debiera el he- o sal-IS 101811110- _ , , .

i
v . . . numero de personas independentes. S h d d . e¡ “a e se han¡ 3m que

cho_ de .gobernar un gabinete que VWB sm la Una com ama cm su bandem y musica e an a o.. Y J T ul d 1 M

sabidoria que necesita todo gobierno para que hatrihutado 59105 re S'IOS honvres correspon_ por el momento oferesca di ic ta ea.. as

su politica dé resultados satisfactorios.
y adelante veremos; pudiera ser que surgleran

El actual gabinete tiene cierta analogia dlemes' Mau/,kem wmpliüaclones_de 031393¡ dÍPIOmÊl-'co' t

.LOCOMOTIVA. con la angustiosa situacion del conde de J ' L0,un digo del “ale S"“ P31“ Willi:

Chambord durante los dos meses ultimos. Su
88 reflete a .138 Pasadas sublevamones'

Made 30. muene estah¡ Pmmta; era inevitable pero Madrid 31 agosto. rensa solo espera que se aloe la supencíon

No auduve desacertado al vatieinar que se consiguió prolongar su agonia á fuerza de ' Termina este mez'tan agitado y lleno de e garantias para discutiu-lo en sus menores

'01 Rel' new-"13 á cabo Su Projectado Viaie al antidotos y de prolijos cuidados. vicisitndes politicts en melio de la mayor detailes. Van a saberse cosa muy buenas¡

exlrallgel'o- COD beneplacÍto del gobiernoque Amigos del sr. Posada Ilerrera persisten de la mayor trauquilidad.
He visto diversos telegramas oficiales

veió en elun mes mas de poder en sus gran- en asegurar que hay cartas de dicho hombre El rey y S. .ld. la reina, con los ininis- anunciando cambios de tropas. A 035111101¡

des “Entra“edades-
publico que *dejan entrever que aceptaria el tros de Fomento y Marina \salieron esta ma- na desde Barcelona el Batallon de Ortesum-

_ _an el consolo de anoehe decidieron los encargo de formar un gabinete de transacciou nana á las.8 y 40. Eu la esiicion lizillabau- ba; á Zaragosa ha Negado 1100 del Beglmlen'

ministros_ aconseyar á D. Alfonso que realice compuesto de elementos de la isquerda y de se todos los ministros. subsecretariosÍ dire- to del Rey y dos esquadroiies: de otros pun-

eloanunciado \'laje á_Francia, Alemania, Aus- la derecha. - ctores y muchos altos funccionarios. El tren tos no recuerdo. Esto indica que se estinsa-

ma, 33mm Y 3,918103- Yo dudo que sea esto cierto. Me resisto sigue'su viaje sin no redaxl de los augustos neando las guarniciones con cambios de a““

El Rey saldra mañana á las ocho y cua- á creer que diga al gobierno que no debe ha- viajeros. La ultima noticia !era de las y me- muy saludables.

rente de Madrid con su augusta esposa, los ver crisis, ni parcial y que contradiga lo di- dia eu que habiau pasado por Valencia. Esta

ministros de Fomento y de Estado, el duque cho bajo su_lirma, cscribiendo á otras perso- noche a las 8 llegaran a Leon onde se de-

› de Sesto, el marques de Santa Cruz, el inten- nas, ó conferencianlo con ellas, eu sentido tendrán á comer. .

Como el elemento oficial ha tenido .que

A

'N dente de _palacio sr. Abella, el general Blanço, opuesto al manifestado con aparente espon-

el brigadier Gelcoechea y el coronel sr. Con- taneidad. madrugar contra costumbre suya,á medio dia

han desaparecido muchos de sus puestos para E5001,A LWHE DAS ABTES

de de Mirasol. _ _ _ Pero despies de todo no habiri que asom-

DeSpues de inaugurar 1a linea directa de brarse de que asi procediera, pues algo de dormir la siesta sin duda de modo que por DE DESENHO

este lado no hay novedades.
.Madrid a Coruña pasará a Sequeitio en don- esto paer despues de la primera legislatura

.de toma banos la Reina D. Isabel. Alli almor- en tiempo de los conservadores. Canovas creia En el'orden politico siguese discütiendo Eu quero hoje penitenciar-me aqui em

.zaran y por la tarde saldrán a bordo de la que contaba con el sr. Pesada mas este se sobre el viajeá \lemiuim y su; contingeu- publico e raso de ser o mais reles dos cor-

Vitom con rumbo aOSan'Sebastian. deslize suavemente por una tangente y se cias, pero mientras no aparesca en el diario respondentes, o mais superlicial dos críticos

Por la tarle revistará el Rey las tropas preparo para influir en la politica que iba árc- oficial el decreto restabeleciendo las garantias e o mais myope dos observadores.

y ald'ia Siguiente a las nueve de la mañana emplazar á la de los liberales conservadores.

;partira el Rey en el expres de Francia to- Dicho esta que quien hace un cesto. . .

mando el nombre dc marquez de Coradonga. El gobierno tiene conlidencias de que los

_ La reyna regresará á la Granja aquella enemigos de la tranquilidad publica projec-

-mISIIIa tarde. tan hacer una algarada en al un punto in-

Ovar por Cervantes Junior.

Comboyo Especial, por Full Speed.

Comboyo Mixto, por Carvão.

Seruiço telegraphico por Meucheta
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Menaheta.

ú*
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nü se aludirá al arsenal de argumentos re- escrever d'esta terra para diversos jornaes do

servados quetdesde determinados campos solo paiz ha mais de um anno e não ter falladu

pueden usar se cuando se gosa de omnimo- ainda de uma das instituições mais sympa-

da libertad.
thicas e mais promettedoras que ahi lutam

_ an el conseyocelebradolioy presidido por mediato á la frontera asi ue e Rey pise te- Esto sucederâ. ya de un dia a otro ape- tenazmente e obscuramente contra a indiffev

el Rey se ha sancronado el itinerarro. rritorio eatrangero'. Caso e que las presun- zar de la oposicion del general Martinez Cam- reuça dlum publico, que ronca l'radescamente

Por mas que otra _cosa se diga _no se lia; ciones se cumplan poco tiempo han de vivir pos y sera de ver lo que se escriba, sobre a sua grossa embriaguez de galopim eleitoral

Bnblado nada de politica en el consejo de hoy la partidilla ó partidillas que se levanten por todo por |los organoe aransados y algunos e que tem um sorriso alvar e um gesto de

m es :liable se delibpgre sobre ella hasta el re- esto (pie el gobierno está prevenido y sabrá conservadores. nojo espesso e indecente para tudoo que não

37950 9 3 00m á 598113" cump ll' con su alta mismn. l Pero esto no se opone que á termine mi seja carne de porco, brOa e feijão carrapato.

constiiucionales es seguro que en la prensa Não me consolo do desastre de estar a.



'o

...a “i" na 1.715'.

Essa instituição é a Escola h'rre dasartes ' mais progressivo for o'aproveitiiinenj'tó dóslque

:de desenho, um pequeno centre de viva artis- trabalham. Em vista doque fica eip'osto, _o

tica e intellectual, criado pela pura iniciativa _ escudr dos' na coníiança que nos pareceu- de-

de meia duzia de operaiics bencmeritos e j viam merecer os bons desejos manifestados

obscuros, que, depois de uma curta mas gle- na pequena exposição antecedente, delibe-

riosa vida de pouco rrais de dois annes, se rou-se recorrer mais uma vez ao favor da

lança 'a promover e a levar a cll'eito uma ex- ex.“ Vereaçãe Municipal a regar-lhe que no

 

NAUFBAÊIO
O“marquez de Vibraye-iguacs em The-

' , nav departamento do Cher ct Lair-no mio-

No dia 2, pelas 2 horas da tarde,_deu a ceñe medio, (2.o periodo ¡e¡.c¡3,_¡“)_

msm ao S' do Paredão da barra O "mw Gio' ' O abbade Delaunav outros (m l'ouaucé-

ria, de i00 toneladas, pertencente ao cem- (Maine et Loire) no nllÚCÉDC su,j,.crior--e em

merciante c'esta praça, Antonio Pereira Ju- Calle de] Vento, Por“) do Smom_

nior. , Veja-se o Compfc Renda. do (li-ingresso

A embarcação Vinha de' selllhmcomlas' lntern. de Archeologia e Ant.:cpulogia~tics

Mociatpromettia

posição districtal de artes e clñcíos. orçamento da sua gerencia nos fosse votada

IIa alguns dias apenas que eu tenho co- i

nheoimento cabal d'esta benemerita institui-

ção, o estou furioso centra mim mesmo por

luz de vida e de verdade e entender que era

um simples candiciro de azeite de purgueira

alumiado em honra de algum milagroso poli-

tico da localidade.

Fa;o aqui publica COUllSSão da minha

inepcia e vou contar em poucas palavras a

pequena histeria instructiva d'esta escola,

liistoria elegantemente exposta n”um excel-

lente relatorio publicado em 3! de maio de

1871 e. firmado pela commissão directora de.

esse instituto livre, os sis. Antonio Augusto

Gonçalves, relator. um artista conimbrecensei

que _é ao mesmo tempo um escriptor de raras*

qualidades de estle e de vigor intellectual,

José Auguste Pimenta, solucheie da estação

telegraphe-postal, Manuel José da Costa Sea-

res, um dos industriaes mais activos e mais

empreliendedcres de Coimbra e Raphael Gon-

çalves Neves, proprietario.

. 4 'Transcrevo as proprias palavras do rcla-i

torio, porque não saberia dizer a cousa me-

_lher -: V

__ . cEm data de 31 de julho de l878 foi

dirigido Eiiin.a Camara Municipal um re-

querimento que solicitam a cedencia da aew

tiga casa do senado, no andar superior dar

torre _do Arco de Almedina, afim de n'ella se

realisareni sessões nocturnas de estudos de¡

desenhoe modelação', com applicaçãe o :rtesi

industrias e cflicies. Este documento foi as-t

'signado por sete operados.

     

Quer dizer: pelaprimeira Vez em Coim- jectes que a Escola Livre ia pOr em 8X9'

bra, e talvez em Portugal, pela particularissi- I cução. l
_ma iniciativade alguns, operarios, se tratava

deíllançar osifulndamentes a um curso livre de

os ndesproñssienaes, cujoalcance e impor'

3993- ! , . - .

_ ,__v A ex.“ vereação acolheu favoravelmente

a rogativa e entramos de posse da sala seli-

oi¡ da..

e _ Porémña casa batida pelos temperaes e

ba_ muito inhabitada achava-se em estado de

goma. e pelo orçamento dadespeza urgente

reconheceu-se que a quantia exigida para a'

pais_ instante reparação excedia a contribmção

POSSIVBl de, cada aggremiado. Em vista d'iste

segunda regativa foi levada perante a ex.“

mmararequerendo a ajuda de algum material,

«que briesamente foi concedido: '

Nesta protecção d'uma corporação illus-

trada iamos adquirindo alento para mais am-

-plos prejectos; e, com o beneficie d'ella, con-

tavamos não só dissipar os prevenções e aba_

ter má fé d'aquelles, a quem este entorpeci-

_mento convem : mas tambem preconisar a

ideiaentre os-operaries, que não tinham res-

pondido como era de es orar, ao chamamen-

to. que lhes fora feito. ma innovação que

não apresentava garantias materiaes e imme-

diatas, as _rapidas vantagens d'nma aprendi-

sagem _mais ou menos longa, não admira que

produzrsse este ell'eito. “

As transñrmações só muito lentamente

se operam; e o psedominio da rotina é n'es-

les casos que mostra um imperie, aque peu:

cos conseguem furtar-so.

Nãesaber é extremamente facil, e quan-

do essa insciencia gosa da complacencia de

oder eccultar-se, ou ser tolerada no centre

e uma sociedade, sem grande repugnancia,

os esforçespara o incitameno eo estudo quasr

nunca são inteiramente proficuos e bem aco-

!hides.

Sc a nossa promessa podia ser realisada,¡

_ logo em outubro do anne 3( guinte e mostra-

mos n'uma exposição de trabalhos dos asso-

ciados. que foi patente ao publico, ccujo va-

lor-.relativo foi apreciado pelos homens escla~

.recioos e sinceros.

.4 Mas a. manutenção diurna escola d'aquel-

, le genero difficilmente por eria equilibrar-sc

sobre as pequenas cotas mensaes dos asso-

ciados, embora o seu numero'fosse successu-

vamente augmentado. As despezas de illumi-

naçijo, auteusilios iudispensaveis, a acqui-

siçae d odaos, são necessidades todos os

dias renovadas e tante mais exigentes quanto

uma pequena dotação subsidiaria, de cujo em-

prego dariamos : i gorosa conta. O requerimen-

i to &il-tw: devolvido com a palavra -z-ndcfe-

ter passado cem vezes ao lado d'esta grandejftdo-

tivo a linguagem do requerimento, que não

seria talvez pautada pela formula adoptada

tem qualquer sorte de peditorio. Se assmi foi,

justamente avaliada. Pois se é um facto in-

ifim concorrer java attennar este estado de

   

  

  

   

  

   

  

   

  

   

 

noite de sabbado. _

No domingo pela l hora da tarde lei

avistada rem a bandeira em soccerro, de-

mandando a barra. D”alli avisaram para se

retirar, com um tire de peça. O navro obe-

deceu um momento mas voltou a proa para

a barra entra vezflwovo tiro d'aviso; mas o

vento aralmára, a corrente arrastava o na-

vio, e os v: galhtes varriam o convez. ferçan~

do a tripulação a subir pelas cnxarcas. bo

dorso das ondas veio a embarcação ao acaso

até entrada da barra, mas alii a corrente

parallclla a costa faziaoa descatir. O capitão

Parece que e indeferimento teve por mo-

desgesta-nos que a nossa intenção fosse in-

discutível e manifesto, radicado rias conscien-

cias de todos aquclles que tem olhos para

ver, o abatimento e e parasytismo davunossas

industrias; a frouxidão do gosto e do apreço __

publico, esta. deradencia, eu antes, este atra- ¡Infindojl largar. 13013 fermâ mas as “fmmçs

rebeitarcni e e navio encostou-se a praia

se, por que o não lembrariamos quando se.

tratava de justificar um pedido, que tinha por Vãndo dal' a “Sta em “Em e.? F01“? d“an'

cia do casco do vapor Iiaie-Pcrstcr, que lia

pouco alli teve a mesma triste sorte. _

A tripulação nada soilicu. 0 navio aco-

modou-se tão bem na areia, que parecia met-

tido em contortaveis coxins. _ _

Mas essas vidas estiveram em perigo in-

ceusas “I

Quanto a nós, menor. virtude cívica ne-

gar um facto de decadencia social, que con-

tessal-o e diligenciar diminuir-lhe os eiieitos,

modificando-lhe as causas. Quanto a nós, e

nosso empenho vale mais que a denegação de 095 _ ' _ .

similliante auxilio, quando se trata. de servir uma Pe"a “Waldo Pelas vaga** fem26% mm'

tas vezes mostrava todo o convez quasi na

os interesses materiaes e moraes d'uma po- t_ H

ica ›
pulação_ Por que, repetiremos isto todas as V0¡ _ ' _ l I.

vezes que a Opportumdade se offereça, é uni Q“Qndo 0 [mw de“ a 005"? não lima

engano suppor-se que tinha sido a utilidade “P13 bO'ae um Çab0› 119051311¡ “1630 9 sv Va'

' ' çao para a marmhapem. 1\ao haVia, nem ha,

propria o unico incentive que levou os ini- - _ ,

cia eres a esta empresa, ou que seja exclusi- P019“ 3 ba!“ n30 P'Ssue naum“? _desses

vamcnte ara nosso beneficio individual, que mdlspcnsavels aparelhos; Tambem mimo 0“_5'

n'ella tragajhamos_ - tou aaprestar uma catraia, enjos serviços nao

Esta recusa foi uma grave contrariedade Chegámm a ser PTeFlsosi mas não 133m3? CPI'

que nos deixou envojvidos em Penams em_ pa nenhuma aos pilotos. Por 80 reis diaries

baraços e que petturhou O. alcance dos pm- não se póde estar permanentemente a espera

sante por muito tempo. O navio era como ~

ã's'ñníis civilisa'dOras vanta- 7

Assim abandonados a si mesmos, priva-l

dos de' todo o benefmio estranho, n- admira meios de salvação, contra a má remuneração

de serviços de primeira monta, contra o des-
von-

tade preserverante'e energica'dos . iadtis

largamente comprovada no decurso de mais

que adeganivrnag'o medr .âNãoqb

de dois anuos e meio de diHicil existencia. agua§.m3T¡Úm3~°› que ameüama “901053351“

' ma riqueza local das marinhas, como ja ma-

tou o viveiro das ostras da Costa Nova e isto

sem melhorar as condições do porto, embora

se tenham dispendido centenas de contos de

animo; mas infelizmente isto não basta ato- T915-

Nãe se sabe que cousa seja escola sem mate-

rial de estude; e este só legalmente se adqui»

re por meios pecuniarios. De todos os_ lados

vozes amigas nos aconselham pertinacia e

das as necessidades da Escola.-

Cern estas palavras, em que trasluz o de-

salento que as pequenas contrariedes da in-

diil'erença ou da má vontade estavam accu-

mulando em volta da Escola Livre, embara-

çando-llie os ,primeiros passos, termina a

henrada-commissão directora o seu relatorio

de 1881.

Felizmente esse esmorecimento foi passa-

geiro e a Escola Livre, se não recebeu maio-

res alentes da protecção eñicial, encontrou

na dedicação e na boa vontade dos'seus as-

sociados forças e estímulos bastantes para

'proseguir no seu caminho. A Escola funccio-

na

da

il do corrente, foi de 40 alumnes.

Findes os trabalhos do anne escolar, a

do momento incerto de arriscar a vida pelo

pl'OXImO.

cada¡ um a sua responsabilidade.

descae por falta de união de vontades, que

tem a sua barra se não inutil pelo menos

desacrelitada, que tem na sua ria despreza-

das riquezas enormes, como do peixe, do

meliço e

imprensa local que trate estes assumptos com

   

 

   

   

   

  

   

   

Com pausa clamarei contra aIalta de

rezo dos poderes publicos ,pelas _obras da

arra, e contra as alterações do regimen das

E serena e impavidamente apontarei a

N'este esforço a bem d'esta terra, que

do sal; a bem d'esta terra peço á

desvello e desaíego, barmonica no interesse

communi, e pondo de parte paixões partida-

rias e reverenmas convencionaos e noCivas.

Que a imprensa de Aveiro trabalhe e se

não estêrelise em dissolventes questiunculas

or isso hoje regularmente, e a medida mais 0“ menos PGÊSOKGS, mas Se levante á

Frequencia no anne 130m0, que andouem altura da sua missao e se esterco pelo pre-

vindo cada um com a sua ban-gresso local _ _

bem levantada e Vistosa ajudardeira politica

commissão directora fez publicar e distribuir 8 5113. tem a“” lc““-

profusamente o programma para uma expo-

sição districtal de artes e olñcios, e_trata de

levar a elleito este excellente pensamento com

uma dedicação, uma actividade e um 'tino

pratico, que não estão muito nos habitos d'cs-

ta nossa teimosa indolencia meridional.

Não sei regatear louvores a estes corajo-

sos e intelligentos esfei ços em prol 'da eman-

- cipação das classes trabalhadoras, não por

que procure com es meus applansos fazer

uma confissão bypocrita de jacohinismo so-

cialista, ou por que aspire aos sufiragios da

sua gratidão, mas por que em minha con-

sciencia estou convencido de ha muito que

pouco ou nada temos a esperar da acção ge-

vernativa, dada a deploravel_ organisação da

nossa politica nacional, eque por conseguin-

te se a inicitiva particular se não resolver a.

tomar conta d"estes e de outros assumptos,de

que depende essencialmente a nossa regene-

ração mental e economica, nós estamos irre-

mediavelmente perdidos. . .perdidos.

ALExmnE na.Ceivc1tiç¡o.

 

Nada mais necessario, nem mais grande!

Carlos Faria..

.-4.0--

A ANTIGUIDADE DO HOMEM

A epocba terciaria foi dividida por Lyell

em 3 periodos.

Eecene - (lfo rier)- miocene-(medio)

-pliolene (superior).

Durante una parte d'esta cpocba Paris

e Londres eram o leito do oceano.

Julgava-se que o l-omem nim sequer era

contrmperaneo da epotha quatcrnaria, que

procedeu a actual.

Mas hoje sabe-se ccm firmeza que foi

contemporaneo do Elephas meridionalis-do

antiquus-e doprimipenins-e doutros ani-

maes característicos do 3.° periodo, e do 2.“

da epoca terciaria. Muitos factos'nel-o provam.

Encontraram-se (ni Saint-Prest-dcpar-

tamento do Eure os longos ossos do Elephas

com entalhas feitas de um mode artistico, in-

telligente.

No plíocene súperior descobriu o abbade

Beurgeois numerosos Silca: gresseiramente

telhados.

 

tro. e apanhára todo o temporal da tarde e São de Bruxeuns_ 1573*ng _o 1.

A autenticidade dos jnzigos não foi con-

lCSlada--tltlll as indicaçoes lorncridas pelo

exame dos SHOX.-

Ncstes vbm-sc---rs retoques, as Clli'dllaS

symetiicas c outras para 60111ijtittilfl'lfll'l :is

naiuraes, e notavansc a org-fio do [og r.

O nosso engcnliciio Cazlus lliliciio no

Congresso de Bruxallas aiiiiunciou ter acha-

do os silex nos terrenos miiceiic e, plíocene

porto de Lisboa-o sr. Flat'.le do Londres

reconhecer¡ a talba artilicial. mas duvídcn dos

jazigos.-

Creio que o Congresso de Lisboa verifi-

cou que não eram atlillenlÍCOÍ-.-

Boucbcr de Peitlics rm ;tlicvi'dc athcu

restos humanos nas (amadas o¡ :iteiuai-ias, a

que sc da o nome de dthtt'tti?) manjo; l iu ron-

gresso de geologes inglezes e l'i'uiicrzrs reu-

nido no sitio das e-cavaçoes. que ati, em Mou-

lin-Quignon, de nove se fizeram, reconhece-

ram a verdade das alliriiizztivas nie. Bonelier

de, Pcithes. '

Encontraramvso ultimamente oi silcx ta-

lliados em Pont-Mello_ peito dc ih ma.

O Relatorio do Congresso de. ltolonlia i'm

i881-meiiciona numerosos jazigos quater-

narios na ltalia, isto e, aiiterioics aos u't'mos

grandes pheiioircnos diiuviauos.

Sc a existencia do homem não datasse

senão do diluvio antigo, ainda asáni. data-

ria de muitos milhares d'anuos. quanão mais,

da cpeclia terciaria, e do seu periodo.

L. d'Aliiicidu c Medeiros.

..G-ü..
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Eu seu, meu caro leitor, eu seu. . .Ápre-

sento-te cm baixo um nome inteiramente des-

conhecido, uma tirn'a vulgar que a fatalida-

de do bercmfeztrivial, uma firma e: cura co›

me um enygma, impenetravel como um mys-

terio christão.

Nunca has de enctrar no problema; nun-

ca dcscobrirás o eminó que nie encobre ;

nunca destruirás de fends eu cemlilc este muro

de bronze que me occulta, que é como um

grande véo que ta a a tua curiosidade insa-

ciavel, feminina, e creança.

Eu son, eu seu. . .Não o saberás nunca?

Não o saberas nuncal

*Aprezento-me muito atrapalhado, muito

envergonhado e, palavra de honra, arrepen-

dido de encetar esta chronica semsaborona,

sem humour, de empunhar o chicote da iro-

nia ara vergastar os factos, escorrendo o ri-

dicu o e acompanhados d”um numeroso se-

quito tilitando de murmurações, os factos mais

sálientes e destoantes.

Preferira desfiar um grande rosario pn-

trido de phrases banaes, d'nm sentimenta-

lismo balofo e piegas, nium sonoro glu-glu

de' palavras languidas, em que a do amor

sempre rolasse n'um dim-thin aberto, como

de moedas de ouro caindo sobre o granito, a

encher duas tiras de papel com os raros fa-

ctos, que põem uma nota alegre. aguda como

de clarini. niesta pasmaceira indígena,- n'esta

semsaboria cruel, com suas nortadas frias e

brisa do mar.

Mas tenho, leitora adoravel, contra o po

de arroz, com que cobres acutismacia, bran-

ca, de cainelia, das tuas faces redondas, seti-

mesas, dando-lhe o tom d'uma pallidez lan-

guinhenta de tisico ; contra e cheiro caustice

do yluiig-ylmiy, em que emlielies os lenços

moito brancos, do linho, rendilhados, com as

tuas iniciaes em pbantastiros arabesces, co»

me que serpeando, n”um dos cantos: contra

0 teu corsuge muito espartílliado, sem a cur-

va pronunciadameiite sensual, sem as folga-

das turgencias de seios volumosos. como os

das moças do campo, muito nutridas, rosa-

das diurna appetitosa musculatura; contra o

,teu corpo franzino, delgado, com as omopla-

'tas saindo muito; cmfim, contra todo e teu

viver lyrico de leitora, que decerou as pee-

sias melancliolicas, muito sentimentaes, do

Soares de Passos, e sabe, ao piano, cantar a

estafada Jodie, um odio enorme, sem ser eter-

 
¡odio de auctor da Traição.

cheiro cru de peixe fresco que nos importa a.

no, um odio figadal, como aquelle celebre-

 



 

¡Th-r..

, . Ohl mas elle cresce, elle é incalculavel,

00911“? a tna calva, burguez cornmendador,

meridia, saguçada, que o sol espelha, onde

põe scintillações de queijo da Estrella, uma

calva muito branca, onde vias tumidas aper-

iam desesperadamente, n'um esforço de nau-

frago, as poucas ideas boas que como semen-

tes raras caídas de bicos de aves, ali vege-

'laram um dia.

Por isso é que me apresento bastante con-

fuso pera nte o sobranceiio leitor,como provin-

mano que se descantoa d'um estreitocirculo de

montanhas, de horizonte apertado e se apre-

senta a nina auctoridado, urbana, que não é

seu rcgedor, tltm o boticario da sua aldeia.

. Conta-::e que Heine,~e mais era lleine,

frio i]e1ne,-visitando Goethe, tão acnnhado

sorriu_ na presença do grande poeta, que as

primeiras palavras que lhe dirigiu, foram :

;à u Que bellas ameixas tem no seu quintal !i

Ora cuapesa'rde não ser lIeine, nem

tu_ seres Goethe,-perdoa a franqueza. -

vejo-me tão embaraçado como ,aquelle e o

que primeiro me assalta à mente para te di-

zer é que-está um calor abafadiço, um ca-

lor de r:-cliar l

Um sol quente caiistica as paredes, es_-

hàte-se #uma claridade que cega PN' mas 4 Mas apezir de tuzle 0 dividendo não foi

pequenas casas, d'uma apparencía ti'iste,coiii supemr a 7 jr] pepeias e meia po¡- acção_,

janellas tapadas de crivos,==a longe do mur- Que dm', a ;5100 sr_ Espelgueim? Espe-

muraçao heatica,== e portas verdes, como nc- gará ao mãos de contente "P

doas de azeite, alastrando-se em metal,--imi- .

tandoas as ncd_oas_de mnrmuiaçao no aço Na somam .to 30 de julho a 6 de agosto

brunido das Sciencias. Um _calor _oílcgante, foi de 172;“.16 reis o rendimento da linha

entrando (m ondas successrvas, immensas, do Caminho (to. Fierro do Minho e de reis

nos_nossos pulmões, que se dilatain muito, 53145310 a .30 Douro_ Na_ semana cones-

(Inema, faZ-DOS mpi-?tecer _38%, frescura; pondo .te llO anno passado, foi respectivamen-

faz-nos procurar sombras, brisas suaves. 're .je 381%th e 6.8l8à295 reÍS.

Um calor de derreter l l .

E Só agora *que 9119 se digno“ honrar' O rendimi nto da companhia do caminho

n05 com a sua “M31 SÓ 380m é que 0 t@mim de ferro no norte e leste, na semana finda

se lembrou de que era tempo de apparecer! em 153 do con-eme foi o seguinte:

Francamente'declaro que não gosto de Passageiros,22:700$000 reis.

calor, mas do_h_cm tempo, do bom tempo. . . Mercarimas em grande velocidade, reis

adsoroño¡ Dr'cidildamente elle não gosta de 4350033000_

n s. eixcu-se evar elas bestas cá datorra ' . ' ' . -

e, conspirarido com eiias, fez-nos a piriaça reis_ldem fm pequena velomdUdG' 19.600* .de 'mPÍensa a &famost 9 males e 45 dm

de sample estar esconddo. i Total, 26:,*00ê000 reis. de prisao correccianal, com a multa de 500

E nos nunca lhe pregamos partidal _ Em egoal 'periodo do anne passado teve 138361135: 6;“51933› t 65 I

Pelo cantrario,muito bonsamigos,cheios de ,end¡memo;
M518 amem e-m -' ?nos h¡ .

de saudades por elle,'cstimamol-i›, att-aga- passageiros_ 20:500ê000-reis, ' › '31m “Em“ “asma espan o a com a

mol-o, quando o vemos. hosamot-ocom uma Idem em péquena velocidade. 20:40043 longmdade

satisfação sensual de banho de agua tepida; mis, '

nós sabemol-o empregar. _ Total, 49:200â000 reis.

M33 em amor 31265133119 de bom “3um Ha portanto uma dilierença de !800%

WS wnyersado- Ate ° M310 se nos 3P““ reis a mais do que em egnal periodo do anno

sentou muito diverso do que era nos mais passado_

¡nle Enquanto, muito 13983ÕO› “Os des' Results (Posta estatistica um termo medio

fechava trovões_ sobre trovões, andava nas por dia de 6_600,5000 no corrente anno.

campinas a abrir a hocca_ vermelha, setinea, 0 producio 10131 desde o 1.° de janeiro

das rosas, dando-lhe beiios frescos, prolon- é de 12423003000 reis, ou 5:1“ 53982 rs,

gados, que os poetas surprehendiam e vi- ¡ermo memo Por dia,

nham declarar ao mundo, em versos senti- _...._. i

mentais, d'un¡ l 'smo doentio, amarellado, RAMAL DE, CACEBES

turco, n'uma me opeia chorosa. Que descor- d '

tezes que eram os trovadores ,e que grandis- O mula] de Camus "m eu na semana

finda em o do corrente :

Passageiros 550325000 reis.sissi'mo :desavergonhado o Maiol Mas como

são as coisas d'este mundo ue até o Maio - - -

'q Mercadorias em grande velocidade reis

virou a cazaca, fez-nos a visita de ne o es- ,

3* ' eoaooo.
camada l Eu estou desconfiado de ue a illo -

foi por ahi algum tremendo a“:que à? _ . reis Idem em pequena velomdade 122005000

7

the t'. . E' d - ^“ 'uma ismo ver ade que, segundo Os T0131 _1281053000 ms_

antigos, elle e um rapaz novo; mas tudo leva . , . d

a crer que, desde então aesta arte, elle tem , Em 9911“' 9°"me do “mo _passa ° re”” _ _ _

aeu o rama .
e receztas-Albmn emgmatico. sue magnmcas propriedades_

envelhecido. A o , ', a . -

g ra pms an a a pagar s Passat-Ie"“ 80%000 '315- GBAVUBAS 1-'Rumas do CaSteUOHabSbomg' Fóra fundador e director de vma CSCOla

maroteiras, que fez na sua enilorida juventu- . - _ .

de_ Aquenes beijos que os poetas ¡he viram _ Mercadorias em grande velocidade '10% -ÍVazo chmez.
professional de roubo, _

reis. ›
Durante a Exposição de Paris em 1878

dar nas boccas sensuaes das rosas haviam

-
o. . L,

.

'

de produzrr os seus c-tieitos, havram de lhe . Idem em Pequena velocldade õwâOOD
ganho“ “DS (”Moema Cúmos- _ .

1'915-

Foi depois a anhado pela pOllt'la e sof-

dar que entender, Este anno deu ao diabo do . . -

homem em estar de mau humor e ninguem o Ema] 600mm “195.11. . (“1103 assumptos.sa°: - freu uma Pri-“150 e 01138195» d' POL* das qua“

a ortanto uma i erença a mais este -- Actos episcopaes do governo da Dio- “espasgou a sua estou e muro“-w à “da

aturava. Isso sim l Era agua e trovões eraios

a valer! Foi o diabo do inferno, foi o que foi! amp .de !32103000 ms do que em egual “ese de Co"“hm' . . honrada.

periooo do anne passado. -- A Ordem por A. .l. da Silva-t' 131m Tem seis 51h03 aos quaes de“ uma seria

  

 

  

  
   

 

  
  

    

 

   

 

   

  
  

  

   

   

  
   

  

   

   

  

  

    
   

     

  

    

  

  

FOMBOIO FSPECIL

Serviço exclusivo dos Ca-

minhos de F'erro

Na semana de G a 12 de agósto o rendi-

mento do caminho de ferro do Donro foi_ de

7.16%340 reis e o do Minho de 65663284

reis. No anni prssado e na semana corres-

pondente foi respectivamente de 6.952â275,

e 7.868â'ií1'1- rei-3,

ñ

Da magniíica Gaceta de los Cantinas de

Hicrro, de Madrid, desligamos as seguintes

notas estatisticas iía linha de Madrid a Ca-

cercse o Portugal.

A sua extensão é de '431 kilometres, eo

producto do trafico, desde a exploração em

t882, foi de 3.-'tit$027 pesetas, o que vem

a dar 7.914 por kilometro.

A companhia Real dos caminhos de ferro

portuguezes deu-lhe pela sua garantia somma

de 15453473 pesetas.

Os productos extranlios ao trafico foram

de 1852816 pesetas.

Assim a receita total l'or em numeros re-

dondos de 5.14%000 pesetas.

  

   

   

 

   

 

   

   

      

    

  

  

 

   

   

  

   

  

 

  

   

   

 

  

 

Em 31 de maio ultimo havia em Uespa--

nha 17.691 encarcerados, sendo 16:833 lio-

mens e 858 mulheres.

Não sabem ler 7.558 liomvns e 5'1-7 mu-_

lheres : sabem ler respectivamente $556 e

78; sabem ler e 'escrever 7.-'t1ivõ e 229 ; e

tem instrucçao superior *276 e !1. Com edu-

cação esmerada ha 1745 e 4 ; mediana 7.281

e 132 ; e abandonada 7.807 e 722. '

A província que dá maior contingente é

a de Granada com 883 homens e !12 mulhe-

res ; e a que dá menor a das Camarias com

i7 e lr.

Concluem aprimeira condemnação 1
4.072

homens e 790 mulheres ; são residentes, de

uma vez, 2439 e Iii; de duas 335 e 22 ; e

duas nações que o novo caminho de ferro Le terrier d'Ugoli'ii Armand Dni'antin; li.“ (Iii

“dl Speed. xieme lettre de vovage; 6.' La catastrop'ne

Iilisseiiiciits ou. l'on jour, d'Esprigiie. l'Vii'tiiinl,

em 313130 05 banhos ”0 "i0 em Virlude das avillo ; 11.** Le hititii'ine pcirhü capital, ronian

Mas 0 alcaide suppoz'se superior â 191: I ilrl'mlci'ieui': Hi." Lc Pai'lcimriit (“spt/“101.

0 “wide que não é 13°me para “mas neste Cliardron. Eis o snmmario il'clle.

de¡ hmm'
to, por Alexanizlre da Couce¡ção-Catalogo

Conde de Samodães.-As obras do D. Ayres

et 0.'

.

gravuras, e cujo texto (scripto com desvello

de mais 287 e 2.
E uma publicação digna de todo o favor, Ju.

dade da empresa e pelo desenvolvimento das les» por Ischia; 2.' Un parti' t/Hs dttctd. non-

liga mais estreitamente.
jonrnaliste tlrazia Pierantooi Mano iii ; 5.'

de lschia, Lettre d'lzahelle Rama Itattazzi a

4 --,_____.__.._ . . . ,_ .

c b , Mjgt
W. Mancini; I.“ Les cercles et Cttstltus. Inseti-

À France et Italic, Adolpho Bclot: 8.“ livttl'l'tm'

d'Aiar-lrs Barris; Le chair¡ poesio Stephen

mm?? pessoas que se] aíllílgafam' , _ _ Madame de Bote; Le cu-usin Ita sile, Eça de

inguem ousou (eso LLCCOI a auctoii-ium,¡¡.oz; 533, Tom, Révümll_Smmneue;
UL.,

e foi tomar banho ao Ebro, mas em tão ma à .

horaque, visto por mmtas mulheres, 0 pCP-l 0 mesmo diz do n.0 7 da ltililioprapliia

l

mâthdssf» .Sac da ”gualâonio um ?damasuñc Musa velha, de Francisco Palha, por lift.-

Nm a “sem” o mu mo que ”e escapd 1° tir-id Claudio e apreciação de diversos ioriiaes.

das moedas ai'alirs, pci' Jorn Pereira Leite

Netto, Homenagem podhurna, (Li/tortura

d,0riiellas,artigo do jornal francez u Le Men-

de: por L'Abbc X. . .-Novas publicações

Tambem recebeu e muito ostimou o ulti-

mo numero o do Zouphilo publicado em Lis-

se dedica s protecção dos aniniaes, c a enca-

recrr todas as suas boas qualidades para
asSim

pelas suas generosas e ticas intenções, já

pela sua importancia artistico.

relações de amizade e de commercio entre as vellc andalouse d'Emilia Pardo Bazan;

Reinou grande satisfação o enthusiasmo. Courrier d'EiiiLJ--Boiiiies ct de Lar/wii, Den-

0 *úmido de Moura do Ebm thiblu Licgeard: tt.“ Corri'ri'erdc Piti'is,Caniillul)c-

dade. . Bitlletin FiÍmiiiCi'éi'ii, (Joiliert ; 15.“ líitli'mii

segmram com uma alguma infernal' Portupueza e Estrangeira, editada por Er-

rapido para não ouviI-o nem vel-o na sua nu- _0 senhor dcpuwdo, de Juno Lou“, ça pin_

plicado, do Padre Manuel Antonio l'lrws, pelo

portu guezas e francezas da libralrie llachctte

boa. E' uma valiosa illustraçao um hellas

melhor dispOr ahumanidade em favor d'illes

.
O proprietario do periodico hcspanhol

La Vanguard” fm condemnado por deliclo Segundo as ultimas observações astronos

micas feitas no Monte Whoptuoy, o sol é

azul e de um azul brilhante. De esta côr apa-

receria aos nossos olhos se não tosse_ a soa

_íiltração pela athmosphera, cujos varios ele-

mentos actuam sobre os raios luminosos e os

mudam em luz branca. Esse ceu azul que nos

encanta e que tanta pé dá á poesia, essa cor

. , . . . . azulada das montanhas e dos objectos longi-

a direcçao artistica da Fabrica Nacional de - um "mm dos albumaphemos globulos

Faiança das Caldas da Rainha.
3 ”' P . - _

q . . . . . _ e a ua. Quanto mais delgadas sao as para

. Eelmnamps em md“sma e semmws que des 'essas Ocas espherasinhas, mais claro e

° “151,5“. :msm se esquecesse dat ?msposm vivo ó o azul' e quando se condensam o ar

da Pap"“ de Porçehnas da -vma Alegre muda-se em dinzento ou branco. Por isso nas

Para pm““ uma: Yarladalcouecç” de cama' regias caliclas e secas o azul do ceu é 'mais

toras com a assrgnatura do admiravel auctor. imenso) em quanto que o é menos nas mas

. ^ ' r e humidas; em elevações consideraveis o ceu

A Locomonm Êgradece ° Hume"? 2') da parece quasi negro e as estrellas são visíveis

excellente publicacao «A Mulher» cu10 Sum- ao mem dia_

mam segue:
' r l s ao meio dia

Rumos do Castello de Habsbourg.-Noções de não 2338162:, 5133:; ::ríãàêlêvmp
mey' 7

Economia Domestica D›. Maria José da Sil- Basta ser Zé Povinho

va Caneta-Cultura das emoções intelle-
_ '

maes* Retna“? Penn-'Ás Flores Anima' Está em Paris, com auctoiisrçao especial

das'_soc'0109m'_As.Pe
quenas “mas do e sob a vigilancia da policia, José Chester, o

"WW-fp”“ (poema) Matheus Pede” rei dos pick-partem de Londres.

ZTUWO'ÉM (WWW: "' SW” ?migas' Chester retirou-se da sua industria, com

ha““ dAlmelda›*l“?t?MEIO-_
7'07“de- perto de Ui contos de renda annual, e resi-

des'_ Os Casamentos 'n°95tuosos'_come' de habitualmente em Birmingham onde pcs-

Consta que Bordallo Pinheiro vao tomar

O

Tambem agradece a remessa do numero

4 da 2.“ serie das «instituições Clinstãs›,

A›s vezes, dava-nos um ar da sua graça . O . . . .

9 m0§tmm dmtes e_ _ _ em Imdf), com“ se '0] reppipierzto total desde o 1. de Janei- Episcopal-Protesto do clpro do arciprestado educação_

as 60,538 a Batman ¡melm estivesse apos_, ro e (e *hlàggêgüg reis, o termo medio por de Alvaiazedefri cai-idaa.1e_por hogar-::ra Aculaimeme conta (35 almas_ abençoados

dia de reis .unltd/9;). -Cronrca lieligiosa por 1* rias Ribeiro-ho- e mms ¡Sm-w_

m-

SERVIÇO TELEGRAFHICO

Cortina 1 às 7, 20m.

tada e alliciada para macaqueal-ol O sol sol-
. . .

s ticias Divesas. '

..Itava'na atinospliera uma gargalhada enorme
T. . . . . .

e ia, na estrada do intinito, rindo, rindo¡ _ _ _ Segundo teleprammas de tiligudino, fo- A Locomotiva estima particularmente es-

punha em tudo scinünações bruhames, appr_ alli inaugurado com grande soleuinidade o teñnumero pela_ demonstração cabal de que

”vamos convulsameme Diem dilemma tcp¡ lanço t o caminho de ferro da Barca de Alva for comprehendida a justiça e dignidade da

river, ou abafar e quasi morrer de calor, oul a Salamancar comprehendido entre Lumhrales nossa critica ao Bispo de Coimhra, com cuja Recepção respeitosa, Viagem tiliz._ A via

armmessar.se a gente á agua fresca_ Ora co_ e a fronteiralportugiieza. _ aprovação se publicam as Instituições Chris- magnifica. PreCiosas vistas panoi-:iiniras A

m0 Deus não lhe de“ para fazer agora mila_ A empreza concessronana era represen- tãs. E a Locomotiva cruzou attenta as mãos povoação, vistosamente adornada. Rei pro-

gres e @mandamos O privilegm que concedeu tada pelos srs. Burnay,.delegado do syndica- nas costas _ao ver o processo de autopsia que nunciou discurso em. Monforte, coripratulando

. aos ires meninos (que meninas e que Deus 1) t0 porluense, eRolin, director da linha. este periodico applica a Ordem, concordando se por terem os capiiaes fiaiicezrs contribui-

da [0,031113 ardente, O remedm em realisar a Eram alli _esperados pelo governador_ da comnosco.
do para conclusão da via lerrea, e pela ri-

segunda parte do dilemma. ' proylwa, 310315-0, SEDadOIeS, deputados, 101'- - s queza da Galiza, e tributou elogio de simpa-

nalistase numeroso concurso de povo. A Locomotiva recebeu e agradece muito l tia pela França indicando que Hespanha será

30, 8. 83.
. . . .

.

Teu massador e . . As nove horas começou o Jantar odere- o ultimo numero das Matmées Ecpagnoles, cu- sua fiel amiga para lograr o progresso e a

1'- ' . cido Ipelo ajuntamtemo. _ _ Jo snmmario eo seguinte: ventura de ambas as nações.

Cervantes Junior. ouve numerosos brindes pela prosperi- 1.' Smtscreption, des «Matinees espagno-
Mencheta.
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@anuncios
[EPILEPSIA

,._._ Spas-mos, Eclampsia e Ae-vroscs
   

   

  

       

   

  

     

    

   

  
  

  

   

REAL AABRIGA
, v A

MUSICA PARA PIANO U _ 8X0 _ Sil-Rua Larga de S. Roque., 1.”

Quesãiflãll'lfrsariiililásAtinísiizsf'alãanif:Sli: Almeirim meus “SB“
'fumam-se encommendas e remmettem-se

amostras para todas as terras do reino e

Ilhas, encarregando-se dos seus despachos.

i' “s. D 'e eulnvo, serenata, 240 reis. Âlleeto,

mig.“ Seliua, polk, 200 reis. Crieila, tauggó !1010 meu methodo

' l' 420 ' . C 'lla,mazurka l
,

iãgfiiãdâeugâiii' ::is Deliitsirafcrnazurka, 50 reis. HONOBARIOS PAGOb DEPOIS DA PORCELLANAS EXCELLENTES

 

Ramone-5° qualquer 4'85"' “3”" ”1° “mm” a mm“” p" “msWndmm Gwen sonmmsro- Veludos de seda de'eóres ¡'adas nas pm“ '
M?üêêsãg &DOÊOROQÊAM'IEÉÉOÊOA DR- fitas de veludo de côres, lindo surtimonto de fazendas) prem . mpaes- › '

f_ da estação. E mais artigos íntereutes à sua classe. exposzções
6, PRAÇA DO 'THRONO 6--PÂRID Fitas de veludo de soda preto: Renda de algodão

branco, renda de algodão creme, renda de seda preta,

ehailes do primavera.

cnocorírss DE MATIAS LOPEZ

HÀDMD.=ESCORIÀL

CAMBIO E LOTERIAS

ANTONIO IGNACIO DA FONSECA
PORTO

RUA DO ARSENAL, se, se, s 60.--LISBQA

Filiaes

 

Os seus productos, iguaes aos extrangei-

ros, vencem-os na baratear¡ do preço.

_Tem um magnifico de osito em Lisbon.

nousno a nncro Largada Loreto, i3; e ven odores por iodo O\

 

all.

FEIRA DE s. nsxro, 33, ;u e 35.-p0mo 20-1108 de D- Pedro-20 RECOMPENSAS INDUSTRIALES p V OTEIS

nUA DO SOUTO, 4, 4-A.-BMGA 'm-T-r d usem os eso reassume na u LÉGIOI na norton fi

A Gabinete de cirurgia e e prot ese entaria

DED MNMM Fueron los premios obtenidos en la ultima exposicion MADRID_Gmn Hotel de Emba'adom
~ . . . . . de Paris. Gafes muy superiores, tostados por um nuevo J '

Extracçao a CHICO de SBÍmePO Operações com os mais subtls aperfeiçoamentos scien- . - - de Modesto Garcia de Alba a (JJ-Carrera de S. Gero-

&gtginâãghrgfsbãf?8115313: y Bombons' Depósito nimo à., esquina da Puerta del Sol, e calle Victoria, l.

v N'este esplendido estabelecimento, proferido pelos via-

oncinu¡ pALuA ALTA, 3 jantes portugueses e brasileiros, ha. quartos de um

MADRID

tilleos. Consultorio como os mais adiantados da Europa

PREMIO MAIOR

45 : oo 03 oolo

Grande sortimento (como em nenhuma (10mm casa

d'esta cidade de bilhetes. meios, quintos, .0013105

 

reis para mma, e elegantes aposentos para familias, com

todas as eommodidades dos rimeiros hoteis do mundo.

Nas estações dos caminhos e Ferro em ladrid encon-

V m, u tram-se os seus interpretes,e um magnlllco omnibus com
fracçõesde saco, ooo, seu, 249, no a eo rea¡ Olferece a todas asex. sr. portuenses o nome do hotel.

”íoãeTgâàejlàá'oumíls ”zum“ a 6m 'ea' 'm ' e provincianas, um grande sortrdo de tranças BRAGA, HOTEL OLINDA-Rua das Aguas

y Prenlios de todas as córes e tamanhos, que vende de 1a.' 10.

000 ' ' '_. ' Este magnifico hotel. que antigamente tinha o*rage .... ..ààzàóómâãopâppxiiâpen.; .d.e1%):000 @000 l'elS para cima.Faz com toda a perfei “Chupetas magnificpsu seu nome incomum em mm do! “mas commm”.

i luzegosooó' 2 approxiáãçges mesmo.) ?ao correntes; Plilselm: medalhas, cordões tem hoje o n_o'ue_da sua proprietario e é um dos pr:-

i7d5e.d 5:4ossooo 300 de ......... .. para lnneta, anneis,etc. Batalha, 114, Porto. PARA 'Reims do “'le-
ãi e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $000 Tem todos os commodos necessarios, o tratamento

e esplendldo e tndo por preços reduzidos.

MADRID GRAN HOTEL PENINSULAR
Calle da Alo-Alá, mim. 7, esquina a laPuerta del So¡

.Reco nendamos :i los srs. viajers este acreditado y

antiguo estabelecimento, tanto por hallarse situado en lo

mâs centrico y elegante de la corte, como por las como-

didades v excelleute trato que se pueden dessem-El

esmerado'servich y lo económico de susprecms sonlas

primeras condiciones de esta favorecidlsima fenda.

Todos os pedidos devem vir acompanhados da sua

¡inportancia em _sellus ou vales do correio, letras 0“

notas de banco dirigidos ao camblsta

ANTONIO IGNACIo DA FONSECA EMPREZA t
Feira de s. Bento, 33, 34 e INDUSTRIAL PORTUGUEZA

' CIDADE DE VERONA FUNDI ;lucimigiimiiiiicglis BRONZE

Senhoras, meninas' e creanças

Acertada e curiosa invenção

portugueza

 

stes chapéus pesam cerca de 70 grammas e

. . . (101 STRUCC. 0 DE COFRES guardam-se em bonitas caixas de 15 cen- _

A t LdOLerlãa' ?3010128161 28 P 'i E) V_d DE 170)“) timetros de diametro, pelos modelos á ama- SEtleI-HATHÕÉ geoãélggpíàfgfglg_

ac ousa a por d em¡ OD governa No e AEMPREZiindustrial portugueza, actual zona, Munich ou telha e á Sarah. e são fei- à? 6:3 e iam“? :gado ro rio :l rie'nul

e l de migâbiorãe 1882 proprietaria da odicina de construcções me- tos de xadresinhos da moda, hollandas e m can m' e p p '
"SKA CA“

Fonda de Cadiz - CADIZ

s de Jerez - JEREZ

A _ t ~ .U g .l t d talieas em Santo Amaro, encarrega-se da fa- outras fazendas de phantasia, enfeitados de

ex memo *sua fd?“ an es o fm' bricação, fundição, construcção e collocação, setinetas e gazes de diversas córes. Na esta-

_ de dezembro tanto em Lisboa e seus arredores como nas ção presente são proprios para campo e
ClNCO GRANDES mentos ' '

  

    

  

   

   

  

  

 

m, rovincias, Ultramar, ilhas ou no estrangeiro, praias, seu preço e para senhoras _13000 rs., t de \Rwça - HUFLVA A

18:000âooo cada, um e quaesquer obras de ferro ou madeira, para e para creanças de 700 a 900 reis. Trans- t _ de Oriente - CORDOBÂ

:premios ge . . . . . . . . . ngoâíopmlg caga um construcções civis, mechanicas. formam-se depois ara quiantos feitios se qip- Coches y mtorpretes en las Estacwnes.

mms; ° ' ° ' ' ' ' ' ' ' ' i c* “ “m Acceita ortanto encommendas ara o zerem sem de en encia e carcassa. app i-

1?! ill: 1.' .' Â .' .' Í .'Í igggg ::É fornecimento'iie trabalhos em que preldomi- cando-se lhes Isedes e quantos enfeites se PROPRIETÁRIOS -RICCAdt HERMÀNO

&32,&332321 '. '_ '. '_ '_ '_ ', '_ &mm; :E: nem estes materiaes, taes como telhados, vi_- remnderem, passada a estação calmosa.

g, ' mais 493850 premios formando gamentos, cupulas, escadas, varandas, machi- àrea revenda por duzia faz-se desconto van-

---'-' um total de nas a vapor e suas caldeiras, depositos para oso. Para fóra de Lisboa recebem-se vales

agua, bombas, veios e rodas para transmis-

são, barcos movidos a vapor completos, estu-

fas de ferro e vidro, construcção de cofres á

prova de fogo, etc.

Para a fundição de columnas e vigas tem

estabelecido reços dos mais resumidos.

Para fac' itar a entrega das pe enas en-

commendas de fundição tem a MPREZA

um deposito na rua de Vasco da Gama, 196

21, ao aterro, onde se encontram amostras e

padrões de grades ornatos e em_ geral o ne-

do correio e pede-se para cada pedido 50

reis para registo do correio umcamente.
50:00 0 premios

No valor de 450,'0005000 réis

PAGOS RM DINHEIRO

Em (premio garantido em cada cem bilhetes

ads bilhete concorre por inteiro a extracção

mediante um só numero

Preço dos bilhetes 2-10 réis

Umco enoarrerrado da venda

ANTONlO rcsacio os ressaca
lina do Arsenal, 56, 58 e (SO-Lisboa

Feira de S. Bento, 33, 3ie3ã-Porto

Braga-Rua do Souto, 4 e d-A-Braga

_ Os inventores Oliveira e C3

142, Rua Augusta, 144 LISBOA.

CARIMBOS DE'BÚRRACHA

Feitos em Inglaterra pelo melhor systema

   
ig." g é '

THÉP

NAVIGATION COMPANY
Os magníficos paquetes d'esta companhia__-- _. A., ,,,ñ__w._.__ até ho'e conhecido. São adim ados a dura- -, . A .sCIRURGIA VETERINABIA_ _t _ cessario para asconstrucções civis, e onde se ,em cinco mas_ ç sabe"? de Lg““ a'ter'lfdaf"“lf“c§§§§ 3312;:

Posta ao alcance de toda a gente ou dicwnario tomam quaesquer encommendas de fundição. De um letra com armamento_ _ _ _ _ _ _ 400 “L R“) da ?Eaife'irggr (És (21113““ am o¡

pratico das doençaggkwmtwo dos :lados Toda a correspondencia deve ser dmsl- De duas letras enterlaçadas. . . . .. Ato ças 0“ q““ a““ 1 ' * * p
da á EMPREZA lNDUSTRIAL PORTUGUE- portos do Brazil e Rio da Prata recebem um

ZA, Santo Amaro, Lisboa. grande abatimento de preços, que todos são

. . moderados. Pela rapidez, commodidades, a

EStes preços meluem calm' alm°fada e luxo estes aqueles são notabihsSImos. Dão

tinta. Euvmm-se pelo correio e acceitam-se serviço me ¡co gratuito.

sellos em pagamento. Henri nes, Sons õ: 0.“, AGENTES; Em Lisboa-«64, Caes do

travessa da Palha, 40, 1.“, isboa. Sodré, E, Pinto Basto é: 0.'
,aMM» N.;- _FNÉ N W No Porto-10, Largo de S. João Novo,

«MMM SMNMHU ms A Em”“ V. Ferreira Pinto Basto.

J. J. Vianna. Rezende

Precedido de um formulario geral dos medicamen-

tos necessarios para tratamento das doenças dos animaes

domesticos, de u n breve tratado da maneira de praticar

as opera ões a que mais vulgarmente se recorre na

cirurgia os mesmos. '

Otra extremamente util a todos os lavradores, cn-

riosos de cavalles, possuidores de gados, lcrrador'es,

picadores, caçadnres e harmacenticos.

PRE O 600 REIS

Romeno-se p elec ›rr~iioa quem BilVlf-ll'3 M. Minteiro

TRAXEs'SA LN NORONHA. 24.-LHBOA

De tres letras enterlaçadas . . . . . . . . . 600

Nomes por extenso para bilhete de visita 800

CHAPÉU MAGICO PORTATIL

A unica casa que fabrica este artigo nas

melhores condições tanto em acabamento

(porque as costuras das copas não são des-

fiadas p'or dentro, e teem um elastica no fun-

do para segurar o chapen depois de fechado)

como na qualidade das mollas de puro aço é

OLIVEIRA dr 0.', LISBOA

142 Rua Augusta 144

 

EUHSl] NÚGTUHNÍ_
DE

BUDIMENTOS DE MUSICA E PIANO

ichel Angelo Lainbertíni vae abrir um cur-

so nocturno para o ensino d'estas discipli- Env¡am_se amostras das fazendas

nas. O methodo empregado _pode ser ou dei- Preço a mando 5M) ,éis em aún' colori_

xar de ser o do Conservatorio, segundo o de- da e é) te de c ne¡ E; O '

seje do alumno. p r O o p g °

Systems articulado

TR'tBALRA SENPRI
l _. .-

3° “mir“ 3° CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

É mm“ s CAIXA ECONOMICA PORTUGUEZA
Unicoagente em Portugaleilhase l

i . “lamas _ DESCONTO de juros de inscripções complemen-

J”'N"'”N"MVM JOSE CARLOS DA [JUL teres livres, a juro de 5 por cento ao anne, conta-

. . . dos da data do desconto até a' do pagamento na jun-

25 MODELOS' LISboa" L' B'bhmheca ta. Emprestimo sobre penhores de titulos de dívida
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, ' -- '7 de ferro uhlica e obrigações da companhia eéra¡ do “1'31““. , . Recebem enoommendas por atacado em _ Pub““ 1.,..Pm'l'ÍÊ P . -
A aula com“. .ara a funcn nar l a ue - - * ' redlal portugues a Ji““0 de 5P" “em 3° *mm*haja numero “hi-,300m9 de :13'11“35 Ooo q boas condiçoes.

p Deposito; na caixa economica em copia_ corrente

, ". _ ' _ J L _ ' -
t enta con esimos or__ áordem, a m0 de res e SESB P

_ _
cento 8.0 anne.

Matriculas no armazem de pianos ao

passeio, Lisboa COLLEGIO BRAZILEIRO

~_ Foram magnifico; os resultados obtidos

noLyceu pelos alumnos d'este estabelecimento.

C-›ntinua a preparar praticamente para

Academías de Portugal e Brasil e para o

commmercio.

143-Rua da Junqueira-143

 

CAPITAL 47.000.0005000. -

Mutuosa premios e compromissos lixos. gr.

Os segurados são os unicos prolprietarios do

fundo de arantia e de todos os ucros.

Esta gCAJmpanhia é evidentemente mais ESPECIALISTA DE DOENÇAS DOLHOS

vantaiosa do que qualquer outra.

Direcção em Lisboa, 63 Caes do Sodr . RU¡ DE Slim ima, Bl] - lliBlll

  

GIMNASOIOÍSALA D'ARMAS
Largo da Plcarla Iii-Porto -rna do Pinheiro, i.

Med¡co-Ex'“.° Sr. Dr. Victorino da Moita. as

Professora para o sexo feminino-D. Violen-

te Stathmiller.

Professor e director-Paulo Lauret.

 

___ -_.. É-.. ._._.

Imprensa Avelrense-Largo da. Vera-Cruz-Aveiro
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