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- por otro motivo, no estqu el Rey tan expre- exatitnd los ecos de la Opinion, 'apesar de ser

' ê jsivo cual aquellos desearon, jtan varioslosjuicios que hace sobre los hechos

Madrid 29 ás 10 n.. nl Esto indujo á creer á los insinuados mi- ¡ La gran masa de Io opinion cree muerto al l
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aum_ e i o para continuar a rente e sus respe- cqmvoca a pues el sr. Sagasta continuar O re¡ “sua França, “amanha, Austria e
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hdes,_consiguió con rasones de peso hacerjde orden publico, de primordial importancia, mn las o" os

dealsttr á aquellos de su proposito, siempre es la que Ilena al panteon de los que fueron, Mandaqui,

que de su conferenciafcon el monarcaresnlta- cuando en realidad hay algo mas que hace

- ra que se rontaba con la contianza del mismo- i muy dilicil la continuacron del gobierno,

   

   

  

 

A Tempestade e Bonença. poesia por F. S;

Comboyo Especial. por Fu l Speed.

Comboyo Macro, por Carvão.
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;afã-a por Anibal A“ Sm da sum Esta manana a las doce presentóse en la _Las pesadas snblevaciones, por lo mes- FMMPO E PRAIAS

Carvalho z 5D real camara el sr. Sagasta con las demisiones perado, sarprendieron á todo el mundo, y al

de todos los ministros en el bolsillo y recibí- gobierno mas porque no lo esperaba y vivia En tinha promettido, é verdade, mas não

do por el Rey expnso á grandes rasgos la” si- a extremo conliado; pero 'que los hechos afe- suppunha que nunca tivesse tempo disponi-

tuacion del gabinete. ctaran muy directamente á los ministros de vel para escrever. Os dias aqui tem as mes-

À P H El Hey manifesto que no creia conveni- la guerra y da la gobernacion, no pueden por mas vinte e quatro horas, que tem ahi on em

_ ente una crises en vespera de nn viaje y que Ímenos de afectar honradamente à lodo el outra qualquer parte, mas estão todas toma-

Ultr'ma hora, 'por Mencheta.

 

- p _ al regreso de este se tratarian ampliamente gobierno. das. Trouxe diversos livros para ler, mas ain-

Connssroxnexcus PARTICULARES todas aquellas cuestiones de mayor importan- Lo que hay es que el sr. Sagasta, espi- da os não abri, e creio que tem acontecido o

.,A cia politica; que el gabinete merecia su ab- ritu apático y enemigo de moverse por tem- mesmo a muito boa gente. Os banhos, os pas-

V soluta ccnñanza que podian estar seguros peramento solo cuando se vé empujado para seios, o club, etc abssrvem-nos. Ninguem se

'LOCOMOTÍVA' de euo e] . M, ' , 1 . ,' - - V g '

. genera al'llntZ Campos y el sr. que se vaya es cuando abandona su _marcia admire do verbo, porque L verdadeiro. Quem

Madrid 28, agosto_ Guillon. . _ _ _ _ y aonde :i todos los recursos de su ingenio tem conhecimentos dlea de ter vontade pro-

He aqu¡ smtetisada la alta politica del de politico Vlejo para defenderse. Y ya en pria, e de se pertencer a sr, para. ter a von-

Ha cambiado la politica desde las doce dia. Esto no obstante me consta que los mi- estos momentos ha conseguiria estraviar las tade dos outros,-e das outras, o que é peior

'del dia, hasta las siete de la tarde. Acordúse nistros que acabo de citar estan decididos á Origines de la crisis en su provecho á tio de -e' para lhes pertencer.

en el consejo de anoche presentar la dimision dejar sus pnestos en la primera ocasion pro- convertirla de crisis elitica en crisis pura- i Os hoteis estão cheios. Tão cheios que

del gabinete al Rey si de la entrevista que picia que se les presente, que será como he mente ministerial. bo re el viaje á Alemania por mais de umavezmetem acontecido, qua"-

celebraria esta. mañana con el jefe del Estado dicho al regresar la corte á Madrid. que es el grave assunto dcl dia ya he dicho do recolhe, rebolar por cima de algum bur-

ccn S. M. no resultaba que no gosaba el ga- Cuanto se dice respecto z't la actitud de que 1a opinion se ha pronnnciado abierta~ goez, que nas salas ou corredóres, dorme o

binete de la confiansa omnida de la corona. Posada, es absurdo. Yo he vist) esta tarde mente en contra, lo crce poco politico y muy seu somno maroto, em cama feita no chão.

Sin prejnicio de ser mas extenso en los una carta de dicho hombre publico fechada ocasionado á consecuencias graves y trascen- lla ratãozinho que ssh-a de sua casa, dizendo

detalles de los ultimos consejos bastame de- el 26 y dirigida a un ministro de origen con- dentales para el pais. El mismo gobierno no que vem fazer uma viagem de recreio, e a.

oir en este momento que la crisis ha temido stitucional puro dicieudole que seria una está convencido de su conveniencia yla prue- quem acontecem d'estas.

dos caracteres. Respondo de la exatitud de insensatez provocar hoy una crisis, puesto ba es que la prensa que os convicta no lo Ainda que isto possa perfeitamente passar

,mis informes. _ que no hay motivo alguno para ello. deñehde; pero eo estos dias del viaje á la. como divertimento, outros factos succedem

La printera base de la crisis basabase enl Los aspirantes ó ministros que han llega- Coruñi no se aclarase la inaciou para cl sr. que nos incominodam deveras. Cada terra tem

la opinion resueltamente contraria. al viaje l do á la caza de carteras han perdido el tiem- Sagasta, posible es que este lo arrr-je en la a sua especialidade; Tentugal é notavel pe-

.del lley á Alemania, del sr. Gamaso, pero'. o. Del viaje á Alemania, nada se decidirá balanza como medio de ganar tiempo en la los seus pasteis, Aveiro, pelos ovos moles' e

hahiendose llamado la atencion sobre los in- asta que s», reciban los despachos que se ausencia del rey, aceptando sin mirar ade- mexilhão, Coimbra pelo manjar branco, Cal-

convenientes de una crisis en los actuales esperan _de Paris. lente tan immensa responsabilidad. das pelas cavacas, etc.. etc. Ú que me admi-

momentos el sr. Sagasta manifestó al minis- En palacio han estado hoy el marquez Ultima hora: nada puede asegurarse so- ra é nunca ter ouvido dizer: camas duras,

tro del fomento que no desistiria sinó que ex de Molins, el sr. Albareda y el gel.erul Mar~ bre_ el viaje del rey á Allemania. El gohi-arno como em Luzo. Ninguem calcula; os colxões

..pondria lisa y claramente al Rey su opinion tinez Campos.

"particular. Cuando la crisis estalle se encargarà Sa- para dar contestacion a un despacho tras- ma couza que muito se parece. Quem aqui

Conjurada por esta arte la crisis en el gasta de la gobernacion del nuevo gabinete mitido or el ministerio de Estado y de la chegue e não encontre quarto, escusade al'fli-

congreso preparatorio ce ebrado en la secre- y cederá una ó dos carteras á izquierdistas cual de ende que el viaje se realice. gir-se: risque cama no chão e deite-se, que

faria del ministerio de Estado subicron á. la que las aceptarán dejando para otros tiempos El Rey D. Alfonso no tiene interes algn- l não tica peior. E, até a couza mais parecida

Real Camara los consejeros responsables. su idealismo sobre la constitucion de 1869. no en mortiñcar á la nacion vecina y creo com as camas de Luzo, que eu conheco.

Tratóse _en el consejo presidido por D. La verdad de la situacion en los actuales - yo que desistiria de su l'OjBCt'ldO viaje side Mas não é só isto. Tambem creio que não

Alfonso de las cuestiones mas culminantes y' momentos *ya la dejo consignada. jel hubiera de resultar e rompimiento de re- existe no aiz outra terra. onde haja moscas

al tratar de la de confianza que creian indts- Por de pronto debe comenzar por dejar laciones entre uno y otro paiz. como em uzo. Nãome retiro tanto á quan-

_âiensables para seguir, alqulera fuera unosjconsignado que al reparar la prensa de la Mi opinion es de que se lleva á cabo el tidade-que se pode considerar uma pregar-

l' us, formando parte del gabinete los srs. Mar- ¡ manaus y lo que dijo ayer de la crisis hé viaje. mas á qualidade. Dizia-me ha dias nm pate-

uluez Campos, y Guillon sea por distracion ójpo lido convencerme de que no relleja con Menaheta. ta qualquer que as moscas d'aqui tinham den-

francez se reunió esta mañana en consejo se não são cheios de lenha, tem dentro algu-'



tes. Tanto não digo eu, mas devem ter um-

Ierrão duplo ou triplo do das moscas vulga-

res. Imagine o 'leitor que ba dias vi um func-j

cionario que uza meia de côr e sapata. com'

um lenço de assoar atado a cada tornozelo.

A sua seriedade não me permitte suppór que¡

fizesse isto por troça; quem depois trocava

com elle era o visconde de A. que acada mo-

mento lhe preguntava pelas Magos.

Outro assumpto. Tem sido este anno mui-

to frequentado o Bussaco, onde todos os dias

vão diversos grupos de Luzo, afora os que o*

visitam como simples forasteros. E ha razão

ara isso. porque é o primeiro anno em que

á se pode ir com commodidade.

O restaurant é um estabelecimento bem*

montado, e com optimo serviço, que tem an-

nexo um pequeno hotel, onde se pode estar

alguns dias. Do Bussaco nada mais direi por

ser demasiadamente conhecido, senão que se

passam iá as horas sem se dar por isso.

E” verdade! Falouse muito por cá de

um pequeno escandalo que houve ha dias

.aqui perto. Pronunciava-se um' nome muito

Conhecido, de mistura com outro menos co-

nhecido, falava se n'um carro com mudas. . .

Cala-te boccal Ja é ser indiscreta!

Façam de conta que não fallei em escan-

dalo algum, e reste-se o fio. Os melhores

bocados que por aqui se gosam,são de noite.

E como não se hão-de considerar estas as

melhores “horas, sendo passadas no Club no

meio do cincoenta e tantos rostos frescos e

formosos? Formosas, sim, senhor. Saibam

todos os que me ouvirem, que sc encontram

por cá menos jarras, do que em qualquer

entra estação balnear. O piano não descança

ruas para os nossos ouvidos deixa de ser o

infernal piano que todo o mundo detesta,

quando tocado por D. Virginia Joyce. Ainda

nos proporcionam agradaveis momentos l).

Maria Mello (Foz de Arance) e D. Virginia

Queiroz, que possuem uma educação musical

completa, junta a muito gosto, e cujas vozes

bem ttmbradas e extensas chamam ao Club

grande numero de possuas com o_ unico fim

e as ouv1rern.

' As dansas succedem-se, e d'essas não

vale a pena fallar, por serem sempre a mes-

ma cousa. A mesma cousa. não, porque as

ãuadrilhas são marcadas l Alem d'esta novi-

  

ade, apenas ha dias houve uma outra; pas- que tamo.“nto seduz. a .t . x
sou por aqui' como um meteoro um sujeito

que ninguem soube_ quem era e que appare-

ceu á norte. Parecia feito a canivete, e era

muito desengonçado, mas walsou. Foi o pe-

tisco da noite. Desapparecen logo e ninguem

mais fallou d elle.

Por hoje não dou mais noticias. Ainda

por aqui .tico uns dias, e se houver novidade

escreveret.

Luzo 29 de agosto.

' Psehutt;

 

VOZES MATERNAS

Esses cabellos ñnos e tão louros;

esse teu rir,

essa intenção afi'ectuosa, amante

do teu olhar,

se a homem chegas, ai! quantas meninas

farão sorrir,

se antes não morres, ai! quantas mulheres

' farão chorar i

Mas tua boa mãe por essas outras

_ _ has de esqaecer?

Ainda que com ellas muito gozes

_ com paixão,

filhinho, cada gozo vom sómente.

p'ra se perder.

Amor constante há somente das mães

no coração.

Marquez de Figueroa.

N. B. Estes versos são os ensaios por-

tuguezes do illustre escriptor hespanhol que

os assrgna.

A Locomotiva já teve a fortuna de fallar

da sua estimada obra, El Ultimo Estudiante.

no n.” 35; e agora dá a apetitosa noticia de

que tem a honra de contar na lista dos seus

colaboradores o talentoso Marquez de F¡gue-

rca.

'h*-

A TEMPESTADE E A BONANÇA

Era ao cair da tarde; um denso manto '

do nuvens toda a terra cobre e envolve.

Sea luz brilha um momento, e aclara o cepaço,

á_ mesma escuridão a terra volvo!

 

Pejadas nuvens d'agua, outras electricas,

ou pairam n'outro plano, ou vão e voltam;

mas conduz-lhe o vapor d'agua os seus fluidos,

e a_ voz medonha e rouca em brevesoltam;

Decomposto em _cada uma o fluido neutro_

por outra nuvem já electrizada,_

o fluido egual ao d'esta é repelhdo. . .

e eil-a do contrario então carregada!

Segundo a lei electrica, attraidos,

caminham a chocar-se os dois contrarios :

cruzando o espaço vão, e desse encontro! .

resulta o estrondo e a luz, effeitos varios!

I-Iorroroso estampido ao longe tróa

apos a luz sinistra, que scintilla;

parece o raio pôr o mundo em chammas. . .

O mar sáe do seu leito, a terra osctlla ll. . .

O vento a sibillar em furia accéso

dert oca vegetaes, destróe collossos. . .

precede a massa d'aguas, que em torrentes

das ruas lagos faz, cavando fóssos.

l _ ~ *A

A chuva se congela, e cae granizo,

na queda reduzindo a um corpo informe

ceáras, cam os, tudo. . . c a terra cobre

d'espésso, a vo lençol, sudario enorme l l. . .

Completo o vendaval, devora tudo,

ruínas só deixando na passagem l. . .

E o povo, ltorrorisado, a Deus implora,

pedindo protecção aos pés da imagem.

90

Júntase o povo na Egreja,

e prostrado aos pcs da Virgem

pede á virgem, que o proteja

dos males, que tem origem

nos proprios crimes humanos.

O exemplo de tantos annos,

que tanto exemplo reforça,

demonstra que Deus castiga,

mas que o templo a dur abriga,

e na crença achamos força.

Ouviu Deus e voz do povo,

cuja voz é tambem sua.

Volt¡ a bonança de novo,

ulgindo no Céu a lua.

Como é bello ver na aldeia

essa luz, embora alheia,

que transmitte a vida ás flores,

e occulta ardentes amores,

occultando a argentca luz'l. . .

ñ

Dissipa as nuvens o vento,

e acalma, torna-se brando,

vao de momento a momento

a leve brisa imitando.

Irrompc o. aurora nascente;

pouco a pouco, e docemente

se desfaz o plumbeo véu;

e, quando o sei no horisonte

douro o cume e cada monte,

deixa ver o azul do Céu.

E' como a eterna verdade,

que nunca sofire mudança,

vir após a' tempestade

no proprio encalço a bonança.

Tambem na vida por vezes

depois @enormes revéses

sorri de novo a fortuna!

E alguns na louca. estulticia,

sendo-lhe a sorte propicia,

Chamam á sorte importam f . . .

Só comigo é falsa a regra.

A tempestade é constante.

Foi sob a estrella mais negra,

que nasci no mundo, errante, '

rocurei com todo o ati'an

a minha alma uma alma irmã. . . .

Quando a achei, seria o cúmulo

da ventura, se com ella

pudesse viver, e têl›a

comigo no mesmo tumulo. '

E. Rosas.

 

FOMBOIO ?SPECIAL

Serviço exclusivo dos Ca-

minhos de Ferro

As grandes companhias dos Caminhos de

Ferro da França vão adoptar. desde o if' de

setembro, o telephone, em vez dotelegrapho,

para os avisos.

A direcção de Obras Publicas de .Hospe-

jnha ordenou ás companhias de Caminhos de

Ferro a construcção de rampas em todas as

estações de embarque. Esta ordem dimunou

da_ Presidencia de Conselhos de ministros, e

serão por conta do Estado as despezas _da

constrncção dessas rampas que muito facrli-

tarão o embarque de gados!

 

   

  

   

     

  

  
  

   

      

   

  

   

  

A camara municipal de Monforte acaba

de dirigir a el-rei, em data de 5 do corrente,

uma representação contra os graves prejuizos

que aos passageiros d'esta arte do Alemtejo,

que viajam pelo caminho e ferro no com-

boio~correio que sác de Badajoz ás 5 horas

da tarde, occasiona a excessiva demora de 3

horas e meia na estação da Tui-re das Var

gens, por causa d'uma combinação de servi-

ços pela linha de Cáceres, a qual muito pride

aproveitar á companhia do caminho de ferro,

mas é certo muito vera c opprime os viajan-

tes, não só pelo atrazo no seu trajecto, mas

pela insalubridade do sitio e falta de commo-

didades, como pode suppdr-se que ha n'a-

quelle descampado. e

Informam-nos de que a camara dc Mon-

forte convidou as dos outros concelhos, cujos

póvos são interessados em que cesso um tal

gravame, a fim de se' lhe associaram n'esta

representação, aliás justissima.

N'esse sentido sabemos que se escreveu

á d'estaw cidade; 'mas cremos que até hoje não

foi tomada resolução alguma sobre o_ objecto.

Poisfrancamentc uma tal representação

valia muito mais para os nossos interesses,

do que a celebre representação contra a con-

cessão de subsidio ao syndicato dc Salamanca.

(0 Elt'ense).

O rendimento da companhia do caminho.

de ferro do norte e leste, na semana linda em

12 do corrente foi o seguinte :

Passageiros, '22:700â000 réis.

Mercadorias em grande velocidade, réis

425003000 réis.

_ Idem em pequena Velocidade 1920003000

reis.

Total, 40:200ã000 réis.

Em cgual periodo do anno passado teve

de rendimento:

Passageiros, 20:500â000 réis.

Idemem pequenavelocidade, 20:400â000

_ réis.

Total; 49:200d000 réie:-~ ›

Ha portanto uma differença de 1:8008000

réis a maisdo que em egual periodo do auno

passado.

Resultajd'esta estatistica um termo medio

por dia de 6:600ã000 no corrente anne.

O producto tstal desde o L' de janeiro é

de 1.242:300$000 réis, ou 554511982 réis.

termo medio por dia.

RAMAL DE CACERES

centro do vagão dois quartos de dormir de 7

és, de comprimento sobre 6 ![2 de largo.

stão magnificamente mobilados e ornados

de espelhos. Ao lado de cada quarto um gabi-

-nete de toilette, casa de banho e aparelho

de douches. A salla de visitas occupa a frente

do vagão. ' 3

Este luxo todo vale a hagatella dc 6 mil

libras l

l

De toda a parte se fazem queixas a res-

peito dos transtornos, que. o novo horario do

caminho de ferro está causa no serviço do

correio. De Coimbra dizem:

«Os novos horarios dos caminhos de fer-

ro prejudicaram bastantea distribuição das

correspondencias n'esta cidade, vindas do

norte e sul do paiz. U expresso, que traz de

manhã as malas dc leste e estrangeiro, e que

chega a Coimbra ás 7 horas e meia, obrigou

a estação postal a demorar a entrega do cor-

reio até as 8 horas e meia, quando se podia

fazer ás 0 e meia ou 7 horas da manhã. Esta

differen'ça é importante e o commercio quei-

xa-se com razão de não receber n'uma pri-

 

tc e sul, as quaes pelo actual sy<toma per-

manecem na repartição, as do noite il horas

e as do sul 7 horas, antes do serem distri-

buidas!›

E nós aqui. que recebemos o correio es».

trangeiro e os jornaes do norte do pair. ao

meio-dial

E os passageiros c malas. que seguem

para a linha da Beira, que teem de esperar

8 horas na Pampilhosa! l

Não ha nada mais absurdo que o tal novo

horario.

  

( 0 Pregrcsso

comboio Mixto

Quando Alfonso Xll na sua recente cx-

cursão toda para armar a popularidade, en~

trou na basilica del Pilar de Zaragoza, um

entusiasta gritou-lhe :

- Viva o rei absoluto D. Allinso, ca.-

tholico de todo o coração !-

Eis um viva que a Locomotiva recommen-

da aos que quizerem ser pregoeiros do thro-

no em Aveiro quando D. Luiz passa na Es-

tação 'do caminho 'de Ferro : v ' s-

- Viva o rei absoluto D. Luiz, catholico

de _todo o coração!

Deve ser de um elieito superior e de uma

propaganda monarchica ainda mais cílicaz do

que ado Tabitú, o nosso idiota predilecto,

tolerado e acariciado, e sympatico a todo e

mundo. '

 

À Companhia Geral dos Omníhus de Pa-

ris iniciou com Mr. Philipart um contract.

Q ramal de Caceres rendeu na semana para a locomoção dos vehículos pela electri-

find¡ em ã do corrente z

'Passageiros 5503000 réis.

cidade. A¡ experiencias durarão seis mezes,

e n'uma uica linha de Saint Ouen a Basti-

Mercadorias em grande velocidade réis lha. Se os resultados forem sactisfaetorias ar

603000. Companhia adquire o previlegio para todasas

Idem cm pequena velocidade 1:2003000 suas carruagens que circulam em calçada ou:

reis.

Total 1:810$000 réis.

Em egual periodo do anno passado ren-

deu o ramal:

Passageiros 80.5000 réis.

rails, e n'este caso a economia 'será de mis-

lhão e meio de francos.

Cada vez se evidencia mais a stulticia e

semração do ultimo pronunczamento sob a 1h-

Mercadorias em grande velocidade 10$000 vocação da republica, em Hes anha.

réis.

réis. .

Total 600§000 réis.

O orçamento de 1883-1 84 em quanto..

Idem em pequena velocidade 510$000 apenas consigna para a casa real uns magmá

dels mil contos, tem para o ministerio da,

guerra cerca de vinte sete mtl contos da nos-

Ha portanto uma difference a mais este sa moeda.

' anno de 1:210â000 réis do que em__egual

periodo do anne passado.

O rendimento total desde o i.“ de janei-

ro é de 49:9065000 réis, ou termo medio

por dia de 2293705 réis.

Um Cressus americano mandou construir

um vagão para seu uso exclusivo, com as se-

guintes commodidades:

O vagãotem 60 pés de comprimento e um

pouco mais de 9 de largura, e é construido

de maneira a resistir mesmo no mais es an-

toso choque. O exterior, artisticamente disco-

rado, é pintado a cor de palha. O interior é

inteiramente revestido de acaju, com escul-

pturas delicadas e caprichosas. As lampadas

e outros ornatos são de bronze. A casa de

jantar tem 12 pés de comprimento. A cozi-

nha está provida de todos os utensílios ne-

cessarios, e com um reservatorio para 1:000

litros de agua. D'um lado do corredor fica

um gabinete perfeitamente bem montado, e no

E com tão farta dotação ainda o exercito.“

está descontente l ,

0 juro da divida publica de Hespanha é

de 54 mil contos de reis, o dobro apenas diesa

sa magnifica dotação.

Aii meu querido sr. Fontes, pudesse V.

Ex.“ ter um dcficit assim, e a liespanhola ver-

ba, para o nosso exercito, que eu sempre

queria ver se o Bordullo Pinheiro fazia rir.

Na camara baixa de Inglaterra, sessão do

dia 10:

Mr, Bourke: Desejo saber se o governo

pode dar informações sobre a recente insur-

reição de Hespanha: '

Sir Lauson: Eu quizera saber se o go_-

verno está disposto, visto que se trata de uma

insurreição militar. a mandar forças mili--

tares para a sull'ocar, como fez no Egypto.

Este epigrama foi acolhido por continuas

risadas, 'e !az a critica a mais incisiva da po~

,litiea exterior da Inglaterra. '

 

meira distribuição as correspondencias do nor- .
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- A @motiva foi obsequiada com um

bilhete p'rrrrianente para a'Exposição de Ou-

dado braríco e a matíz a pontorde marca, de l Nos campos da terra uma jovem brilhante

ornatos, costura ou renda, pontos em 'claro La brinca constante stm paz sem destino,

,sobre renda, cambraia ou filó, renda irlande-

n'ccsaria e Joalheria'Nacional; e agradece tão za, bordado _em lilo, crivos-_tod_o trabalho de

valiosa distincção já grande promotora e fo- tapeçarra, tricot, crochet, frrvolrté, gurpure,

'montadora de esse certamen artistico, á So- ponto atado, renda de brlro-flores de papel,

ciedade de Instrucção do Porto, a quem muito

deve o paiz já pelo derramamento directo do

ensino, já pelas muitas Exposições que, com

tanto trabalho como brilho, tem feito.

Carrão.

-_--*_- -

.A ESTÇÃO

llllltl lllUSlllllJl ill MUDAS Pllll SilllllllllS

Pntrlicando annualmcntc

24 NÚMEROS, 2000 GRAVUBÀS. 200

MOLDES, 400 RISCOS DE BOB-

DADUS E 36 FltllIRlNOS

COLthlDOS

A acceitaçãs rapida e bràlhante com que

tem sido accolhida a edição em idicma por-

tuguez do jornal La Saison, nos doze annos

de existencia que já conta, é divididaprinci-

palmcnte ao cuidado cr rn que étratada a sua

cxecnçto material assim como ao cxcellcnte

programma que ser-viu de norma ao seu ¡rea-

dor: \'ulgarisar os decretos da moda. porr-

(lo-os ao a'cancc de todas as bolsas e rcali-

sar assim sabia cconr mia para os seus assi-

gnantcs, ensinando-lhes a trajar segundo os

preceitos do mundo elegante, sem o custoso

auxiliar de mãos estranhas ao lar domestica.

Esse programma, podtmos decimal-0,¡

tem sido seguido e continuará a sel-o sem o'

menor prejuizo dos melhoramentos de que

possa ainda carecer o jornal e que introduzi-l

remos como o temos feito até esta dara. Tal"

como hoje existe o jornal A Estarão está aci-

ma de qualquer outra publicação de igual ge-

nero, sob qualquer ponto 'de vista que seja

encarado'tiom ellei'to, nenhum dos outros

jornaes de modas, ainda mesmo os que se pu-

blicam semanalmente, dá aos seus leitoreSrm

um anno: 2000 gravuras, 200 moldes em ta-

manho natural, 400 riscos de bordados e 36

fgurincs coloridos, acompanhados de texto

que clara c' minuciossnrcnte explica a execu-

_ção dos objectos representados. -

A Estação não trata exclusivamente da

peos, os penteados, os vestnarios para crian-

ças, os trabalhos de agulha de qualquer es-

pecie, bordados, crochets, rendas, crivns, ta-

çaria etc. tem sido minuciosamente ensina-

os á vista de milhares de modelos.

toilette; a mobília, a roupa branca, os cha l

Nenhuma parte da economia domestica ;publica a seguinte e extraordinana

pareceu inutil á' redacção e cada uma das lci-¡

toras, na pro rção dos seus haveres, encon-

ira na. nossa olha as indicações precisas para

da melhor forma utrlrsar-se dos recursos de

Quo possa dispôr.

 

panno, pennas, finalmente mil obras de fan-

tasia que seria longo .relatar. V

O texto que lhes ñca junto claro o minu-

ciosamente descrevc e explica todos esses de-

senhos, ensinando o modo de executar os ob-

jectos que representam,

12 folhas grandes contendo alem de nu-

merosos monogramas, iniciaes e alphabetos

completos para bordar em relevo ou a ponto

de marca, 200 moldes pelo menos, em tama-

nho natural, completados segundo as neces-

sidades com moldes reduzidos indicando cla-

lramtnte a disposição das partes de que se

cornpõeo modelo e mais de 400 desenhos de

bordado branco, matiz, soutacle etc. Cumpre

notar›se que essas folhas comparadas ás de

qualquer outro jornal são-lhes de muito su-

periores, pois que em igual superficie publi-

cam tres ou quatro vezes mais material. '

ao' pgurirros de n cdr s, coloridos primo-

' rosamente á aguarella por artistas de merito,

em formato igual ao do jornal.

Para prova da superioridade inc'ontcsta:

ael dessa publicação e verificação dc que

realmente os seus 524 nrmercs e lí! folhas

de moldes contem maior quontidade de mo-

delos do quc outro qualquer jornalde modas,

Que vella sosin'ha por noite de vida

Tão triste! perdida! sem luz, e sem tino l. . .

Saudosa, profunda, minha alma s'agita,

Que geme palpita na terra perdida! A

r Minha alma contrista, sem paz, tão mimoza

La chora distoza queixumes da vida l

Vira lá do eterno um archanjo mais dino

Cantar meu destino que o mundo liberta!

Folga¡ meus amores, correi mais ditoza,

Ardente, saudoza, que o tempo desperta l

Nos mares da noite os tcus olhos brilhantes,

Serão mais constantes que a doce harmonia!

Qual anjo de amor para mim tão formow,

Que ao grato repouso me leva a poczia 2

Que meigos segredos l que peito profundo l

Que vive no mundo-qual roza pendida l

Que amargcs srdtntos l que _dor tão ingrata

Que o tempo_ retrata rr'rm sopro de vida!

A sombra que cu vejo no espaço ircansavel,

E' n ais agradavel que a triste saudade!

Tem mrnrbros gigantes vrstirlcs de neve,

A falla tão leve, que diz .'-aan izrdeln

A' sombra que eu vejo rfnm lar ;o de vista

bao e mais ccntncra que. um peito sentido!

Nao e, nunca for, e quem nega esta sorte.

tnviar-sc-ha gratuit: mente um numero Spe- DO trisle stm ucr'te, na terra perdido 1/ l

cimen a quem o pedir-por escripto.

_3._

Que importa o mtu Deus! que descrciam da sortc

No meigo transporte, rrsonho mars santo l

ASSIGNASE EM TODAS As Ln'RAHIAS Que desçam dos céus esses tempos saudozos

c na agencia geral para o Portugal

Livraria.

DE

ERNEST0 (JHARDRON, PORT0
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PREÇO EM 'lODO O REINO

Um anno ._ . '. _

Scrs mezes . . . . . . . . . '25l00

POEZIA

A pedido do anctor a Locomotiva

poesia :

A', EX.“ SB.“

“000 Que' tepida aragem meu peito alimenta!

Que venham briozos, julgar este canto !

Que falle o passado da vida maisnob're,

Que ardente descobre amor vivo c mais puro!

9px) _falle o presente dos tempos passados

tao mergos, sagrados, que eu deixo ao futurol'

Esperai n”este dia sandozo lembrança

lteplecta de esperança queo tempo sustentalr

Que doce ventura, que fresca ramagem

Asvseita a lembrança de tanto respeito,

D“ amor tão perfeito que o tempo dilatal ' _

vês ó meu anjo n'um campo sereno

Quo olhar tão ameno meu peito retrata l ~,

Asseita o meu canto de paz-liberdade,

Da triste amizade que o tempo desperta l

Que é nobre o destino que "assa na terra,

Nos campos, na serra que eus nos liberta l

' Triumpho da vida, meus cantos imploro,

ll. lllllllll Hlinl ll GlllPllS

A5 n°58“ 81'35“33 não SãO mb” da fan' l Asseita o meu canto que vai tão risonha

tania de artistas como acontece na maior par-l

to das publicações do mesmo genero. Todos:

merosissimos, são copias fieis de objectos ma-

Lenrbrar-¡pe tristonho no plaino do mundo;

Quo vae tão ameno afagar o tormento

Que beijo, ue adóro no tempo mais santo !

Triumpho o amor que na terra comtemplo

Que a sombra d'um templo me traz doce cantol

Triumpho da magna. meu¡ dias captivo,

'08 de89111103 que TBPTOÊUÚIDW» ainda que m1' Dos meus pensamentos do amor tão profundo! Meus cantos altivos, que amor que nos prendel

Não quero tristezas, não quero vaidades,

nufacturados expressaureptqpam A ESlaçãO e Von dar cumprimento á sombra que envejo Mortais crueldades que o tempo desprendel

01' conseguinte. susceptrt'ers de serem COH- Que adoro n'um beijo, n'um beijo rideme

00010031103 á “Sta d°5 "Sms que damOS- E Que ri dos meus cantos qual meiga donzella Men peito sensato só tem por candura,

essa garantia unicamente a apresenta A Es- Que brilha por eua, por mim docrmemet

tacão por isso que é um dos ramos de uma

organlsação geral (lhe, PTePamndO Os elemen' Que tempos tão lindos se passam na terra

tos para quatorze edições, impressas em ou- Que vida descerra n'um campo deserto!

“'03 "30105 “110m“: ?Odea 9111171150 de sua Que á sombra do eterno lá vão tão sómente

immensa circulação, distribuída a quatro cen-

tos mil assagnantes, manter um numerosissimo

pessoal, exclusivamente occupado na escolha¡

e confecção do que convenha ser aconselhado

aos seus leitores.

A despeza com este periodico longe de

constituir um sncargosupertluo, deve ser con-

siderado como uma economia na familia por

isso que alem de despertar o gosto pelo tra-

balho, pela clareza das suas explicações ha-

bilita a fazer de per si, o que se costumava

mandar preparar custosamente por modistas

costureiras. Besulta diahi que será sufficiente

a economia realisada com um unico vestido

que se faça em casa para compensar o custo

de diversos annos de assignatura.

A ESTAÇÃO é impressa.

cm furmato grande, publicando-se a l e 16

do cada mez. Um anno do jornal comprehen-

de : 24- numcros de 8 paginas, illustradOS com

mais de 2000 gmtjttras representando artigos

de toilette para senhoras, roupa branca, ves-

tuarros pora crianças, enxovaes, roupa bran-

ca e vestuarios para homens omeninos, atoa-

  

Julga brandamente brilhar mais de perto.

Quem sabe na terra, quem sabe no espaço

Da vida que eu passo, meu norte, meu fito;

Quem sabe sc um dia terá mais viveza.

Quem sabe a firmeza dos sonhos que agito l

Que aballos que sinto nos meus pensamentos

Que acerbos tornrentosmeu perto não chora l

Que a sombra do mundo rebentam em flores

Alem dos amores que o tempo devora l

N'um sonho de paz minha crença pendida

Será mais que vida p'rio meu triste fadol

Sera mais que os anjos que lá d'essa altura,

Descanta ventura, talvez mais cuidado l

Que sol tão vivente desponta na terra

Que aromas desterra niuns labios rizonhos;

Que fundo silencio p'r”a mim tão divino

Que meigo destino que almeja em meus sonhosl

Que tempo tãobello que suave ternura

Que vida tão pura que alegre descanto l

lhados, objectos de mobília, adorno de casa Que pleno socego que vivo, lembrança _ _ _v

Que ardente se lança, nos braços do encanto! no al 'gelo de los revolucronarros españolcs.etc. Todo genero de trabalho _de agulha, bor-

Deixar á ventura uma nota de vidal

Baixou-me dos ceus, esta crença divina ;

Cumpri minha sinal bem ves t! oil-a erguida!...

Annibaf Augusto da Silca L'oreal/40._

 

Ultima hora

Madrid 2.9.

Vá despejandose la incognita. Ya se sabe,

.por mas que guarde prudente reserva el go-

biemo, la sintesis de los telegramas que han

mediado entre los gabinetes de España y de

 

lD. Alfonso à Alemania.

_ Era poco dec'oroso para la corte espanola

que residiera en Paris el sr. Ruiz Zorrrlla

conspirando abiertamente contra las institu-

ciones de España y que el golpe de esta na~

cion se espusiera á a guna manifestacion re-

volucionarra msperada por aquel.

Hizose notar que dado el caso de hacer

su escursion por varias cortes de Europa el

Rey D; Alfonso se veria precisado á no pasar

or Francia. cosa que sentiria_ si el gabinete

rances no ofrecia espulsar del territorio veci-

.z

rFrancia, respe'cto a'l proyectado viaje del Rey,

De una manera oficiosa se dijo a Mr.

Grevy que el viajo del Rey no tenia caracter

politico internacional, siendo unicamente una.

vrrita á las principales capitales dc Europa

aprovechando la crrcunstancia de celebrarse

en Hornburgo grandes maniobras militares.

Se le airadia, siempre con cl caracter de

confianer particular que cl Rey visitará Fran-

cia, Alemania, Austria, Baviera y acaso Italia

y3q'ue no iria á inglaterra, ahora, por hallar-

se ausente la corte.

Finalmente dieronse segurirlades~olicio-

,semente siempre-dc que España ha sido,

es, y se promete 'ser amiga do'Francia, sin

que el viaje de D. Alfonso ticnda 'en lo mas

minimo á cambiar en politica internacional

!de paz _v buena amistad con todas las poten-

lcias eu las que estamos en cOrdiales'rclacio-

nes.

El golricrno francez ha corresprndido co-

esprcsados por el gabinete cspar'rol dandole

jlas seguridades mayores de que cl sr. Ruiz

Zorrilla no se encuentra en Francia y que

caso dc presentarse en ella será Cspulsado

immedialamentc. j

Se supone que se lralla oculto en Italia.

Los telegramas del duque de Fcrnan lín-

ñez garantizan que el Rey dc España tenrlrá

;una acogida respetuosa y 'digna por parte del

;elemento oficial francez. Ya que dc nuestro

,embajador en Paris me ocupo debo apontar

aqui que no ha dado mucstrasde lrabil di-

plomatico en las negociaciones que se lc han

¡confiadm lo cual viene á demonstrar que la

nobleza de sangre ni la opulencia son requi-

sitos que influyen' cn nada en los negocios de

Estado. Basta de murmuracioncs..

A las cinco se han reunido eu consejo

los ministros de la corona para ocuparse prin-

cipalmente del viaje rcgio.

Se cree que no acabará cl Consejo hasta

 

ldespues de la salida del correo.

Mis informes son de que se acordará oli-

cialmente cl viaje á las cortes de EnrOpa,des'-

pues de visitar á Coruña, lr'errol, Lequestiú

_v san Sebastian, punto en donde tornará el

Rev el cspreso de Francia con direciona

\Parlü

Esta tarde ha estado en palacioel duque

de la Torre. lia pornranecido una media bora

r. en la regra estancia. Unicamente ha versado

la entrevista sobre el viajo ultimo del Roy y

do la sítuacion del ejercito, El general Ser_

rano se' ha ofrecido al Reyincondicionalmen-

te. «Viejo estoy, ser'ror. pero aun puedo mono

tar a caballo para defender á V. M. y a su

dinastia(

Tamhien han estado en palacio el genes

ral Castillo y varios directores generalcs de

'las armas.

Las cuestiones politicas aplazadas.

Posiblo es que el gobierno liberal pueda

ir tirando con ligeras variantes dc ministros

hasta fin de año; despues la izquierda. . .

sufrirá un desengaño y vendran gobernar

los conservadorçs.

Se ha concedido el collar de Carlos 3.°

al duque de Medina Sidonia y la gran cruz

de la misma orden al sr. D. Francisco Alon'-

so Rubio medico de camara. _

Esta mañana ha salrdo para Lisboa con '

el fin de encargarso de la legacion de España

en dicha corte, el sr. D. Felipe Mcndez Vigo

uno de los diplomaticos mas ilustrados y la-

boriosos que tiene España. Le han despedr›

do eu la estacion su intimo amigo el minis›

tro de Estado, el ministro de Portugal en_Ma›

drid y todos los altos funccionarios_ del mth-

terio de que fue digno subsecretarro.

El chalet del duque dela Torre está conr

vertido á estas horas en un centro politico de

primer orden, todos los que viven mas de la.

politica que delo que comeu a espensas de

ella han venido á recihir impresrones y ha

hacer cabalas pe las frases que dice cl duque.

Cada uno las interpreta de la manera. que

'mas le cunvien. _

Esta noche ahundaran las baladas _poli-

ticas y los pericdicos de mañana reflejaran

el estado de perturbacron politica en que nos

encontramos dehido a la manera de gobernar

del Sr. Sagasta. _

Me consta que' dos izquierdrstas de talla

han hecho saber á D. Praxedes por conducto

seguro y reservado que aceptaran carteras en

la proxima. modificacion, sr se les ofrece, a

un cuando se uponga el duque de la Torre.

Esto se llama pasarse de listos.

  

Mencheto..

mo no podia menos de suceder :r los descos '
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SINGER l

A MAIS IMPORTANTE COMPANHIA

DO MUNDO!

BHlNIlE Nllllllllll

A COMPANHIA FABRIL

PIIIFFF

 

Í arpeseuta ao publico um magnifico sortido

das suas excellentes e mais modernas
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Lançadeíra Oscillante

E' esta a revolução mais completa que

tem havidi nas machines de costura; traba-

lha facil e perfeito.

l

l
Para se conveuccrem dt verdade Vinde

ás casas abaixo indicadas onde se darão todos

os esclarecimentos.

ENSINO GRATIS! CONCERTO GRATIS¡

500 réis semanaes, e 10 por cento e di-

nheiro. ' .

'CUioAnocou AS IMITAÇOES

A COMPANHIA FABRIL SINGER

_ 75, Rua de Jose Estevão, 79

ñgedo ao Edi/icon da Econonúca

.AVEIRO

- 59, Largo da. Praça. 58,

OVAR

N, B. Em Espinho vende-se tambem na

EPILEPSIA

Spasmos, Eclampsz'a e Net/roses

SAO

lllblClLMIlIlTE CllllMlilS

pelo meu methodo

PAGOS DEPOIS DA procedimento. Tcs Napolltanas y Bombones. Depósito

Tratamento por correspondencia

PROF- DR- ALBERT

e. PRAÇA no THRONO e--Pams

 

PORTO

m0 o unem

2(J~«Rua. de D. Pedro--20

Gabinete de cirurgia e de prothese dentaria

_ ,,Jw _,¡nfq/N-/N

Opera com os mais subtisaperteiçoamenms scien-

tíltcos. (Iogurte como os mais adiantados da Europa.

CABELLEIREIRO SOARES

OIferece a todas asex.” sr.“ portuenses

e provincianas, um grande sortido de tranças

de todas as córes e tamanhos, que vende de

13000 reis para cima.Faz com toda a perfei-

ção correntes, pulseiras, medalhas, cordões

p tra Iuneta, anneis,etc. Batalha, 114, Porto.

0 

 

EMPREZA

INDUSTRIAL PORTUGUEZA

Killllílltl lliLll'llllillIll m

FUNDI ÃO 'DE FERRO E BRONZE

GUI STRUCÇAO DE comes

A PROVA DE FOGO ,

A EMPREZA industrial portugneza, actual

_proprietaria da ot'licina de construcções me-

talicas em Santo Amaro, encarrega-se da fa-

bricação, fundição, construcção e collocação.

tanto em Lisboa e seus arredores como nas

rovincias, ultramar, ilhas ou no estrangeiro.,

de quaesquer obras de ferro ou madeira, para

construcções civis, mechanicas.

Acceita portanto encommendas para o

fornecimento de trabalhos em que predopi_

.em estes materiaes, taes como telhados',

n

o

A .-

CHOCOLATES DE MATIAS LOPEZ

MADRID.=ESCORIAL REAL uniu

VISTA MEME:
POBCELLANAS EXCELLENTES

BECOMPENSAS INDUSTRIALES

MEDALLA DE ORO YCADALLBRO DE LA LEGION DE HOKOR

Fueron_ los prcmios obtenidos rn la ultima exposicíon

de Pam. Catas muy superiores, testados por um nuevo

centrah PUERTA bin. SOL, !3,

Oficinas: PALMA ALTA, e

MADRalD

prenúadas nas pnncipaes

@03147588 a

Os seus productos, iguaes aos 81W

ros, vencem-os na baratos¡ do preço.

RENDIMENTOS DE MUSICA E PIANO Largo do Lorem 13W"” dom Por mr

icth Angelo Lambertini vae abrir um cur- _Pall-

so nocturno para o ensino dieatas disci li-

nas. O methodo empregado pôde ser ou ei-

xardeeod C to ,se ode-

s r o onserva no gundo MADRID-Gran Hotel de Embaijseje do al'umno.
' . de Modesto Garcia-de Alba da CJ-Garrera de 8. Gero-

A aula começará a funccronar, logo que uimo t, esquina da Pnerta del Sol. e calle \'lctnria, t.

haja numero sumciente de alumnos. _N'este esplendido estabelecimento, proferido pelos via-

PBEÇO 2 $250 REIS MENSAES Jantes portugueses e brazlletros, hu quartos de um

réis para cima, e ele antes aposentos para familias. corn

Matrículas no amazem de pianos ao todas as cpmmodida 08 dos primo-!ms hoteis ill) mundo..

Passeio Lisboa Nas estaçoes dos caminhos de Perro em Madrid encon-

r tram-se os' sem iuterpretes,e um magmlicu oumibus com¡

o nome do hotel._

BRAGA, HOTEL OLINDA-Rua. das Aguas

¡¡Chapeus magniñcos¡¡

PARA '

 

nf' 10.

E~te magnifico hotel q re :tntiuam lntn tinha o

seu none incognltn, em virtude dos pouc »- cuunnodos,

tem the o n u ue da sua proprietariu c e um do* PT¡-
meiros do linho.

Tem todos us commodos necessarios, o tratamento

é esplend d) e tudo por preços reduzidos.

MADRID' GRAN HOTEL PENINSULAR.
Calle de Ale-ala, num. 7_ esquina a Is I'm-rn del Sol

Reco'. eudmnns ;i los srs. Viajers estrutura-dit:qu y

antiguo estabelecimento, tanto por nallarsc situada eu lu

mas centrico y elegante de Ia corte, como pol' las como-

didades y excellent», trato que se pueden ¡levam-EI

esmerado servicio y lo economico de sur [Jrecins son las

Senhoras, meninas e creanças

Acertada e › curiosa invenção

portugueza

Estes chapéos pesam cerca de 70 grammas e
_ _ primerascondicloucs de eSta !uvorecidisnua ronda.

guardam-se em bonitas caixas de 15 cen- H l d E _ H

timetros de diametro, pelos modelos á ama- SEVILHA_ me e “mi“ 'Wan'

zona, Munich ou telha e á Sarah_ e são M_ te_ estabelemmtento yde medicos precms. Jar-

tos de ¡adres¡nhos da moda, bonandas e din al centro. Ventiledo proprio al Oriental.

outras fazendas dc phantasia, enfeitados de i5 "l-"f w*

setinetas e gazes de diversas cores. Na esta- Fm de Cadu - CADIZ

ção presente são proprios para campo e f de leres - JEREZ

praias, seu preco é para senhoras 18000 rs., c de Risca - HUELVA

e para crcanças de 700 a 900 reis. Trans- . :c de Ônento - CORDOBA

formam-se depois ara quantos feitios se qui- C005!! !Ium 0'¡ h EMM"“

zerem sem depenu cncia de carcassa. appli- -'

cando-se lhes sedas e quantos enfeites se PROPRIETÁRIOS -RÍGCAÕI HERMAN)

retenderem, passada it estação calmosa. -

 

_.......

 

gamentos, cupulas, escadas, varandas, machi- ara revenda por duzia faz-se desconto van-

nas a vapor e suas caldeiras, depositos para tajoso. Para fóra de Lisboa &cabem-se vales

agua, bombas, veios e rodas para transmis- 'do correio e 'pede-se para cada pedido 50

São, barcos movidos a vapor completos, estu- reis para registo do correio unicamente.

fasde ferro e vidro, construcção de caírem¡ _ _

prova de fo o, etc. Os inventores Olwezra é: C.a

Para a audição de columnas e vigas tem '

estabelecidopreçcs dos mais resumidos. 142, Rua Augusta, IM LISBOA.

P f il't- t v d °

Anestesia CARIMBOS DE BORRACHA
21, ao aterro, onde se encontram amostras e . Feitos em “matem, pelo melhor sysgema

' *ms

0353 do Carlos Evaristo Fell¡ da 003m- padrões de grades ornatos e em geral o ne-

___“__.. cessario para as construcções civis,- e onde se

tomam quaesquer encommendas de fimdição.

Toda a correspondencia deve ser dirigi-

da á EMPREZA INDUSTRIAL PORTUGUE-

ZA', Santo Amaro, Lisboa.

lillll UE S. ' BEMU. 33. 34 E 33 _______.______'_-

até hoje conhecido. São ameaçados .a dura-

rem cmco annos.

De uma letra com ornamento . . . . . . . 400

De duas letras enterlaçadas. . . . . . . . . 440

De tres letras enterlaçadis . . . . . . . . . 600

Nomes por extenso para bilhete devisita 80 O

Estes preços incluem caixa, almofada e

 

Prenúos grandes vendi-

dos n'esta. casa na. loteria

d'hontem 35 do corrente -:

Numeros Premios

694 Fonseca, em bilhete ._ .' . . . . , . 1005000

427 Fonseca, em cautellas . . 100â000

_ 1931 Fonseca, em cautellas

2MB Fonseca, em cautallas . . . . . . . . . . ..

moroso

sosooo

896 Fonseca, em; bilhete . . , . . . . . . . . . . . 503000

1009 Fonseca, em cautellas . . . . . . . . . . . .. 503000

4496 Fonseca, um cautallas . . . . . . . . . . .. 30.5000

GAMBISTA

ANTONIO IGNACIO DA FONSECA

3:3, :Já-FEIRA DE s. BENTO-:n e :1:5

PORTO

. GIMNASIO E SALA nAnMAS
. Largo da Ficaria 13-Porto-rua do Pinheiro, t.

_Medico-Ex“.° Sr. Dr. Victorino da Motta.

Professoro para o sexo feminino-D. Violan- _|

v te Stathmiller.

Professor e director-Paulo Lauret.

. __.____À___ ...En

no Lyceu pelos alumnos d'este estabelecimento.

-*-':nwr~¡~w-o.-.va~_llq__-Q~--' s v.

tinta. Enviem-se pelo Cirreio e acceitam-se

sellos em pagamento. Henriques, Sons d: 0.“,

travessa da Palha, 40, 1.“, Lisboa.

' CHAPÉU MAGICO PORTATIL

melhores condições tanto em acabamento

Éporque as costuras das copas não são des- |

adaspor dentro, e teem um elastlco no fuu- ,

C05 A Elâi' ?TOS

Systems as'th lutado

A unica casa que fabrica este artigo nas v- ”unos n¡ um ”mam":

TRÂBALHA SEMPRE

  

do para segurar o chapeu depois de fechado) 3, :m memo¡nos ::a

como na qualidade das mollas de puro aço é _à_ pgãggáê

OLIVEIRA da C.', LISBOA . i I_ r U "JJ _

_ « 142 Rua Augusta 144 _ I meaagente :Zofgzugaletlhase

' Enviam-se amostras das fazendas. JOSÉ CARLOS na LUZ

p v .1500.-" ' l'-

Recebem encommendas por atacado, em H ,Pública 1“Portão de ¡0"0

boascondições. . COMPANHIA DE EGUROS os va

_ ° r¡_. NEW YORK

COLLEGIO BRAZILEIRO CAPITAL 47.000.000,5000

Foram magníficos os resultados obtidos

  

Esta Companhia é evidentemente mai¡

vantajosa do que qualquer outra.

Direcção em Lisboa, 64 Caes do Sodré.

commmercio .

M3-Rua da Junqueira-'143

LISBOA

  

Imprensa Aveirense-_Largo da Vera-Crnz-Aveiro

   

 

Mutuos a premios e compromissos fixos. '“

Continua a preparar praticamente para Os segurados 3,50 os unicos Propríetarios d' l

as Academias de Portugal_ e Brazil e para o fundo de 83'31“13 9 de ”dos 03 lucms-

   

THE I A

NAVIGATION COMPANY
Os magníficos paqnetes d'esta companhia

sabem de Lisboaalternadam'ente para. o Bra

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

ças ou quartas-feiras. As familias para os

portos do Brazil e Rio da Prata recebem um

grande abatimento de preços, que todos são

moderados. Pela rapidez, commodidades, e

luxo estes aquetes são uotabilissimos. Dão

serviço me ico gratuito.

AGENTES: Em Lisboa-61, Caes do

Sodré, E. Pinto Basto dt C.“ v

No Porto-_10, Largo de S. João Novo,

V, Ferreira Pinto Basto.

._ __~____.. - _._._._..

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

E CAIXA ECONOMICA PORTUGUEZA

DESCONTO de juros de inscripçôes complemen-

tares livres, a juro de 5 por cento ao anne, conta-

dos da data do desconto ate á do pagamento na jun'

ta. Emprestimo sobre penhores de titulos de divida

publica e obrigações da companhia geral do credito

predial portuguez, a juro de t¡ por cento ao anne.

Depositos na caixa economica em conta correntc- _

á ordem, a, uro de tres e sessenta ccntesimos por

cento ao anne.

ESPECIALISTA DE DOENÇAS D'OLHOS

.- lilllllISllllillIBIlill-USBII i

.__.. .3.... ._


