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mensas riquezas mineiras, ,dos territo-

rios de Manica e Quitene, quando mos-

trarmos que todos os povos dessas vas-

tas regiões, aonde pretendemos-'levaro

nosso direito de expansão, preferem a

qualquer outro o nosso dominio, tere-

mos feito cm favor da nossa causa mais

e melhor, do que secs alli nos apre-

.sentarmos ajoujados de memorias e de

valiosos documentos_ historicos;

infelizmente, as questões africanas

já não podem apenas_ _ventilar-se á luz

da ,tradição e dos direitos de descobri-

mento. ['ma phautasmagorica occupa-

ção, um tratado mais ou menos corre-

cto com ,qualquer regula, valem mais

que todas as allegações fundadas em

factos passados de outras .epocliasl Pois

sigamos. a contente, e ninguem tem

tantos elemoritos, itautos meios de ac-

ção como nós para' _estarmos ,em regra

com oquorno direito. 7 _ '

ç 'Fomos visto como, sem disparar

um tiro, occupamos a margem éstqdo

Nyassa, como todos os regnlos diesta

região se teem ,apressado a vir sub:-

metter-se ao nosso dominior, Façamos

o mesmo 'por toda' a parteaíoude a nos-

sa inllnencia é Verdadeira, e onde ape-

,nasuestá sendo reclamada ,uma acção

egnalcgi que. empregámos no Nyassa.

, -Ap'rove'itemms sobretudo o tempo.

Lembremo-nos de que, ;festa questão

da partilha de Africa, cada mez que,

passa. póde servir paladar-cn ;tirar im-

pol-tentes direitos, ou, ,que o; mesmo

vale, para dar ou tirar augmcntos. va-

liosos .para sustentar esses direitos.

Não coqueçamos de convencer os

homens sincerOs, recordando-'lhes o que

fomos, o .que temosfeito, e quanto nos

(levava civilisação africana; !nas leve-

mos perante os homens' praticas devho-

je, perante_ os que se riem_ dos velhos

pergaminhos, outros titulos, mais 110-:

vos, mais de aceordo com, o seu modo

de compechenderem como se deve ini-

ciar e manter o“ direito de expansão.

Aprendamos com as lições que nos es~

tão dando. outras nações, recordemo-

nos de que a Allemanha ainda alguns

annos não possuia um _palmo de terra

em Africa, e hoje figura., entre as que

alli possuem mais vasto territorio; não

_esqueçamos como a Inglaterra alastra

o_ seu protectorado, mirando a constig

tuir um imperio africano. .

,Sigarnos os seus processos, que não

terão .coragem ; para se rirem (Telles,

como se riem dos. nossos, documentos

historiCOS r . A

_._.___*__-

_ AS§l3r10§ 'tt nun_

i Aggraíva-s'é alliaqnestào politica,

Ao ministro do .interior dirigiu o de-

putado boulaugista Paulo Susini a se»

guime carta: ' '

Tolosa, b' do setembro, 4 ,h. 40 t.-Ao

sr. Constant., deputado, ministro do interior.

4-0 senhor tem violado todasas liberdadm,

*tem 'provocado a guerra civil'. 'E"'nm verda-

"deiro dictarlor. Mandou attentar contra'a

minha vida :polos seus sinal-108.' Mandou

acutilar osizseus compatriotas. Eu escapei

por_ milagroaolfcrro dos seus assalariados,

(ls seus 'agentes tentaram largar fogo a um

theatro para queimarem 3:000 cidadãos.

Basta. Eu sou deputado o sonhei-I Flo-

quet bateu-se com Boulanger', .bata-se to: se-

nhor commigo, O _senhosz ,oo-unico respon-

savel de, tudo. Se não é _um cobarde, res-

ponda-me( Parto 'immediatamentm Nomea-

rei as minhas testemunhas, o por um duello

de morte liquidarer'nos a questão de Tolosa

entre'republica opportunim e republica na-

uiouul, dçlnocratica, sociol.--Puulo Swim',

deputado pela. Uorscga. À

Cité-seoue o ministrp ,não resp_on-.

dei-á e fará bem se o fizer. porquedsto

de perder a vida por méras questões

politicas, 'não vnle muito a pena. ,

mento da eleição da camara munici-

pal de Lisboa, que ficará para 3 de

novembro. w

Tambem nãocomprehendo porque

é a excepção. para' a capital. Que in-

conveniente resultaria de se alterar de

uma vez 'sempre aquella ' parte

da lei ?Que msào ha para que se fa-

ça emontubro a eleição do primeiro

municipio do paiz, quando em todos

os outros é no primeiro domingo de

novembro? Declaro que não percebo

0 alcance da dili'erença, e bom_ seria

regular isto de uma vez, para que não

se dessem excepções; que não teem

ras-ão de ser. . .

r ›'-_;'l'ambem se fallen honte'm mui-

.to da saude del-rei. E', certo que sua

-magostade tem passado um pouco mais

iucommodado n'estes ultimos dias, de-

vido principalmente aosnevoeiros e

humidades de Cintra. E devem-.se a

esta circumstaucia as exigencias .de

Não ha novidades políticas. o que “ua-Wagesiade a rainha, para que se

não-quer dizer, que a politica _dormite P“?PMÕT ¡mmedmtamenw os.aposen-

como os heroes. de Homero. *Ha por' '0:53 de (“3909932 espefanflo t°d°5fque

em quanto calmaria, o *que deve os “res d“ql'ella P131“ Inñunm bene-

surprehen'der,'em vista'. do estado-ath- 603019““ na .Hyde de el-I'el- Oxalá

mospberico. E' tão intenso' aqui o ca- que 3.5““ Pl'eí'woes 85 realizem., sendo

lor, que pôde ati'oitamente dizer-segue tambem ?Sieg 05. Voto? d? P815. para

estamos' em -pleno verão, não obstante (11191”. 'a “da do 8.1'. D_._Lmz se tomou

estarmos quasi em meio de setembro;- “m 133131301' (le t1'3ÉQ'ull-ldaflüz ._

Vão principiar as vendimas, e parece _ "'Ydmlldo a ,questao eleltolialq

estarmos no mez de julho, tal é arden- amd”? “ao 5° ?Chain apagados ”(10393

tia, queestua os campos eterna insu- “andldaimaçllpõlwmes luto (16501: .Bub-

portaveis as bufadas de=Vento. que'ás metidos. É“” Sutil??? PubllchQ Ctl'üult¡

vezes chegam até nós. le'momlilal dAveIro tem, por em-

_ _›_, ;com o regresso da Figueira do' quanto só um nome, que éo dosrrconr

nobre presidente do conselho é prova- “Êlhen'o Albano de :HÊHO' O segundo

vel que se entre n'um período dhcññ_ ainda _se não' sabe. P o¡ consultado o sr.

dade, queparecia'est-ar ainda distante. Franclsco Barbosa 89304155870?, Pref“-

llontem estavamem Lisboa todos os dente da_ cm“am mu"““lml d E3mfl'ela'

ministros, e á noite houve conselho em "l“c. Pedi” WWW Para "eSfJIVeT'Se; 1510

casa-do sr. José Luciano, aonde tam-e l1'13““) a ¡Da-¡01'13- Pelo circulo dAna-

bem alluiram alguns parece deputados dia ° 51"' JOSé P“11° Cm'cellib lie“)

da ultima legislatura. O 'que alli se do““ .0 5"- Bal'bOSIl ie Magalhaes,

7 .' . . l . . , '
passo“ não posso e“ co,,,,,:,., porque o pelo ..da l Lua o si. (,oiiêa Leal, e Oli-

' r l - . ~ l .

ignore. Todavia é quest certo que se *em* d âzemels O sl'. _Simoes dos Reis.

lgnoro ainda o escolhido por Arouca.
tratasse do dia em que tem de veriñ-' ~ _ _

De certo ,nao será o sr. Antonio Maria
car-seas eleições e ainda dos aconte- d C H n P C h l .

cimentos de Vigo,›sendo minha opi- e a““ 1°.' or ama“ em aplesen'

ta-se 0 sr. Basdio Cerveira dlAlbuqner-
niâo que não havia motivo para'tama- _ _ '

que., tenente de engenheiros em serv¡-
nhosírigores sanitarios. d _ ~ d

Está demonstrado pelo relatorio do e mâPecçW “fls Obra-5 0 ¡1%!th

d essa. cidade. Dizem-me que @Bia__se-

dr. Meira que as doenças reinantes _ _ _ _

n'aqnella regiàodaGalliza são, gas- 3m“ a sua 313W“, P01' '35° que Mm*

vota de chapa no seu nome.
tro-iuterites e typhos'. Ora no nosso _

O que houver de nnportante com-
paiz tem ,porvezes 'grassado o typho, _ _ , _ _

sem que _portugal fosse declarado sua_ mumcarer a ultima hora pelo telegçato.

peito por as outras nações. Ainda hn ~r _

PW““ “WS ”mm .05 tYPhPS “E" " 0 NOSSO DMINO/Ell'lmltl
Campolide, etodavia Lisboa-.nâo im ,_ _ d B; - n .

dadavpelanespanha Como porto sujo; à: _ .PÉQPOÊW a m“ 191.193“6 r_ I'm-e n87_

Pois agora fez-se exactamente o com ”90179399 ?39:59 “963”: Ewgwmwmorsegmn- r

trai-io a respeito chigo, .só porque o tv' “img-0 “0'“ 011.19' no'de macorthnnos

capitão do porto de Caminha: se lema Plenamçntn 9 qlfc_ ?5m _tambem_ no cannto

brou de mandar dizer em telegramma, (1° 30.330”? qu? J“ P0? iamos d“ uma mfl'orf

que daquella cidade sevtinham mami- “nim Prática' “Fl“ “Wired-f) f 35“ deselq de

testadoialgnns casos de. febre 'amarel- 3 PN' coanlommeme em “FSM 3_

la! E o conselhodetsaude fez obra pela

informação de um leigo, pondo de par-

te as declarações \authenticas de um

homem da sciencia, que de certo 'não'

quererideomprometter o seu 'nome' ev

posição, para ser agradavel!" ao gover-

no hespauhol. ^ r- ' '-"l -' r

. Do Porto partiu para h¡ng e'ídele-

gado de saude, sr'. H. Maia, e veremos'

depois da suainfm'mação se o conselho

de saude presiste ainda. na sua opinião.

Só porque um dosmeios-'protilaticos são

os diaphoreticos e os antisepticos, *o

conselho concluiu porque a -r'molestia

reinante. n'uquella-cidade' gallega¡ era a

febre aniarella, como que separa com#

bater o~ tvpho e em muitos casos a gas-

tro-rinterites não fossem applicaveis' os

mesmos meias! E depois “faz-se obra

por meras informações de um › leigo,

quando o dever do conselho era ›pro-

ceder cautclosamente, porque cortar' as

cominuuicações entre os dois povos por

meras apprehensões, pode trazer'Coin-

sigo desastrosas consequencias.“ v _ _

. O eommercio protesta, e 08'pFGJR'l'-

zos são já crescidos'com as provide'n-á

cias que se teem tomado. embaixa-

dor hespanhol, o sr.:Mendez Vigo, r'e-

gressou _a_ Lisboa, encarregado pelo

seu governa o .de apresentar' reclama¡

ções, ,que me ,parecem :attendtvem com

quanto _em_ Lisboa seja popularq acto

que estabelece o cordão sanitario -do

lado da Galliza. E" opinião corrente

nos jounaes, que &epidemia assumiu

taes proporções, queé devernósso pre;

sei-var o zpaiz ;de-;todo o contacto,

que não SQGSWOÇRMM nosso tema'

torio. E isto parece-me tão exagerado-,-

que nem sei como explicar o terror,

que se apoderou de certa gente. _

E' provavel que-b" tg .ve, _o nada
I
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Para dar logar _á carta que em son-

guida publicamos, r'etiramo's o, nosso

artigo ediotorial de hoje; '

Lisnoi 13 m: sn'rsunno.

+-

c Nãovsabemwo q ue se tem passado

nas regiões diplomaticas com relação

a projectado conferencia deBruxellas.

Mas, como em outro artigo disse-

mos, estamos bem convencidos de que

o empenho de algumas das_ nações co-Â

,loiiiues mais importantes seráconiverA

ter o congresso, que se annnnciou eo#

mo devendo occupar-se das questões da

escravatura, _em um congresso para

'discutir questões 'de dominio e de ex-

pansão no interior do continente, afri-

cano. Não sabemos seesse empenho lo-

grará arrastar aopiuião das outras na-

ções que devem intervir na reunião;

mas oque sebos atiguraem todo o ca-

so é que. ,desde que' haja o convenci-

mento de que a discussão, ficará cir-

cuwscripio à questão inicial. a escra- j

vutura, o congresso ou não se reunirá¡

ou não terá. importancia real. ,

. Seja, porém, qual fôr o resultado

das_ negociações diplomatícas agora, o

que devemos ter como cousa inevita-

vcl, irremediavel efatal, é que, ,mais

tarde e nãortalvezí muito tarde, novos

congressos se hão-de projectar, ,novas

combinações e intrigas diplomaticas se

forjarão. para chegar. por .qualquer

modoía liquidar-'ns questões pendentes

acerca do dominio, e influencia nas re-

giões centraes da Africa, _ _

E' ;indispensavel pois que contemos

com tudo isto, como., poderiamos ..com

a realisação denm pheuomeno astro-

nomico, previamente , ,marcado e an-

*nunciado pela sciencia. _

E, se é bomrevolver cs archives

para desenterraninavas provas dos nos-

sos direitos, novos documentosdas nos-

sas.1passadas_ façanhas, novos testemu-ç

nlios, do muito que havemos \feitqem

favor da civilisaçâo africana, _parece-

decidn, eu# quanto o st!“ fa 'á envia- nos muito mais ajuizado_ iriassentaudo as suas promptas :melhoram

do ultimamente ,a Vigo, nãozapresen- em todos esses territorlos os marcosing. _,4 í - Brutahdadeg. -. Na peito

tar o seu relatorio. E uma vez que' lá -deleveis do-nosso direito,assignalando dq ante-hontem e pelas__11,,,homs,t 65-5

o mandaram é issorassavel. Por mais a nessa influencia e onosso domipio, ,taiva o sr. Simão Mosteiro de .Carva-

um ou _dois dias d'esperasrnão soñ'rerá- actual por modo incontestavel. V lho conversandq coming_ tenente Car_

muito o commercio, 'e chegará'a' todos _ Quando dissermos perante um ,cone valho, aos Baleares, quandqtnm das“,

o deseugano. ' ' , ' ^ '_ V 'grosso que as nossas estaçõese os nos-,nhecrdm engaboado e com a cara ve-

__ Quanto ao diaida eleição geral, sos postos. GIYllISRÍdOI'eSJ se' encontram : lada, pci; leriço,.ypar_tiu nas costas

parece que será o 20 dbutubm. Pelo em toda a regiao do Ayassa, se ali-!do sr. bimao Carvalho_ um cabo_ de

menos era esta hontom á'noite a Opl- nham ao longo do lambeze, bracejam uma enchada. Estes dom cavalheiros.

,,¡âo'nmis em. voga. Osministros'¡ em para oeste_ do _territorio de_ Gaza, .qria-'correram .logo .sobreç agressor covar-

oonselh-o tel-o-hâo decerto decidido, e do prevalence que estamos apl'QVçlt'qB- de, porquebamuipelascqstas ?fugiu

sendo num, dançar-gem 9_ do @um Wmmowdumami rodando, »sandro ao P4 da “adem-

   

Notas da. oarteira.-

Fez annos na proxima segunda-foi

ra a illustre esposa .do nobre presie

dente do conselho de ministros, _a ex?“

sr.“ D...\IariaEutilia Seabra de Castro.

.Os nossos para-house. suas ex.“ e &,sens

respeitabilissimos paes.

- Partiu para a Barra a ex.“ sr.a

suawfmnilia. . .

- Acompanhadode dois amigos

seus, parthunç passado .dia 9 para' o

Gerez, a famoso das aguas, o. nosso

estimavel assignante sr. Jcão da Cruz

Curto; . ' zw... _

-- Tem passado ineommodado n'es-

tes ultimos diasgo queimaduras. o sr.

Joaquim de MelloFreitasrdigno_ gm-

cial_de governo civildo_.districto e

brioso ¡commandanüe dba, bombeiros

,voluntariosdesta cidade. Estimamos

   

  

  

  

  

  

   

 

  

  

D. Maria José ;dlAlmeida Azevedo e,

Perguntaudo-lhe o sr. Simão Carva-

;lã' :naun :mesmo pr_ im
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-- Ante-hontem entraram alguns

lho se o conhecia e qual a razão por* navios, o_ ultimo dos quaes teve de ser

que lhe batera sem o mais leve meti-. tirado ,da bocca da barra por a lancha.

vo, o desconhecido respondeu nâo co- E' que, ao entrar, o vento cahiu de re-

nhecel-o eque a- paucada in

tenente Carvalho.

'l'irando-se-lhe o lenço .ebuhedeu-

sc ser um sargento de cavallaria 10,

que o sr. tenente Carvalho aconsnra,

por obrigação de disciplina militar, de

haver praticado qualquer acto menos .

em harmonia com os seus deveres. Foi

conduzido á. casa da guarda da cadeia,

indo no dia-seguinte sob prisão para o

para o sr.. pente, fez-se calma completa, e a maré

" w começava a descer. Depois de 'algum

.trabalho e esforços, conseguiu entrar,

-- O mar_ hoje é ainda ruin, im-

possibilitando de trabalho os pescado-

res das costas proximas.

- Tem-se andado' a reparar o pa#

vimento da ponte das Portas d'Agwr.

A ponto da Gafanha está agora a re-

parar-se,- já. para isso alli está madeira.

quartel, de onde irá responder a con- J.

selho de guerra.

Joaquin¡ do Paço.-

Está doente, e bem mal, o velho Joa-

quim do Paço, o decano dos emprega»-

dos da administração dieste concelho,

,ovtypo mais popular e honrado

Costa Nino, 13.-Esta praia não

é. nova como aliiruia o seu nome, mas

sabe ser moça. veste quando quer as

gallas da mocidade. ,

Ella ahi está agora, derizo nos la.-

que conhecemos, na snaclassee da sua. bios, uma povoação animada arrastan-

esphera.

Novas eoustrncçaões.

do na margem poente do seu lago ,a

corda escura das suas coustrucções dc

 

--Quasi nâoha ruas em Aveiro onde madeira.

não andem obras. Vae por ahi nm mo-

vimento enorme, em novas edilicações,

reconstrucções, etc.

'Drabalho no mar. -

Desde segunda-feira que não, tornou

mais a haver, 'trabalho no mar. No

sabbado houve alguma sardinha em

_dilferen'tes costas; no domingo nào

houve trabalho porque o mar se fez

ruin; na segunda-'feira melhorou um

pouco e houve trabalho apenas n'nma

das costas proximas d'esta cidade. De-

pois sempro mau bravo, sempre né- .

voas interisase-sempre impossibilida-

de de trabalhar; E assim vae passan-

do o tempo, o melhor do anuo, sem

que as empresas que mantem esta or-

dem de industria tirem ,da exploração.

do mar sequer o preciso para as mais

insignificantes despezas das suas com-

panhas. Mau auno l

Colheita do sal.-O tem-

po vae permittindo que as marinhas

produzam; a producção porém limita_-

sc muito, porque as névoas dos ultimos

dias enfraquecem por tal modo os so-

los que os não deixam produzirlarga-

mente. N'este caminhar tão incerto,

diñicilmente, por mais largoque seja

o periodo da colheita, a prodncção não

chegará. a attingir a do anno anterior.

O preço continua a ser o de 253000

reis o antigo barco ou os 15:000 litros.

Colheitas agrícolas.

-A colheita dos milhos temporaos pó-

de dizer-se que está feita. Owrendimen-

to em medidas é, porém, mais limita-

do do que o do sono anterior. _

_Osviuhos é que hãode ser de ex-

cellente qualidade se o tempo continuar

assim até á. colheita. E' o que . de toda

a parte se aliirma. A qlmntidade. é que

é notavelmente menor, não attingindo

talvez a metade doque feio anno pas-

sado. A dilierença do preço dará para

a diii'ereuça da quantidade.

Plfaias.-Castello da Barra,

14.-Ergne-se a gente aqui, quasi

sempre, mal a gaivota dos

as primeiras claridades assomam ás

largas gelosias do Oriente, sol) !uma

atmOSphera perfeitamente londrinaunas'

sob um ambienie oonsolador e sonda-4

vel. Accorda a aurora envolta n'nm

extenso véo opaco, custando ao sol

romper, festivo oomo é sempre, esse

oceano de brumas que cerra o azul pu-

rissimo do espaço e nos-esconde o ber~

ço de ouro, o gentil berço de que elle

se levanta, alegre cmuo um clariln, alta

manhã, mal a gaivota despirta, mal as

primeiras claridades assomam as lar-

gas golosias do Oriente.

Com os derradeiros prontos da. noi-

te e os primeiros canticos da cotovia,

ao longe, começa a ver-se a cabelleira

verde dos piuheiraes distantes. Pouco

depois. porem, quando o sol descobre,

principio. o seu calor suave e a sua luz,

tulgeute acariciando as tremulas azitas

da passaradarem festa. São as horas do

banho, onde não falta ninguem, onde_

todos se reuncm, alegres, satisfeitos,

u'um doce convivio ,de paz e de harmo-

nia, como as andorinhas ao volver do

estio. Dominandokrnm lmrisonte vastis-

simo, o pharol, esse gígautede 60 me-

tros, olha, sereno e orgulhoso, o velho

leão do mar, a quem parece desafiar,

mas de quem ha de temerose n'um fu-

. turo proximo.

_ A' tarde quasi tudo passeia; e á_

uoitinha, em redor das differentes pe-

quenitas habitações, fazem-se os jogos

de prendas, onde ha ditos engraçados,

de espirito, mas sempre _delicados e

inoii'cnsivos, até que a lua ,aparece e

uma leve aragem enruga a face liza

das aguas, que uns: vão ver correr bar-

ra a baixo, socegadas, tranquillas, n'um

murmurio doce e agradavel; outros vão

ouvir do leito, pacientemenvoltosna

lina penugcm dos alvos cobertores, até

q'ie a noite expire e se laçam ouvir os

.primeiros canticos da cotovia.

Eis como o tempo se passa aqui,

desde que a gente se ergue, aos tierra?

«leiros prontos da noite, até que, ao

longe, começa a ver-se ,a cabelleira'Jornal do Pao-ode 12-, a seguinte no-v

vei-dedos pinheiros: distantes' A

perto. mal

   

 

   

   

   

    

  
  

  

   

    
    

   

  

  

   

   

   

  

  

  

   

  

  

A vida aqui começa alta madru-

gada. O banheiro é um tyrano, é odi-

ctador da. cidadella. Ainda é de noute

já este terrivel toca a alvorada. jorna-

deando de palheiro em palheiro, carre-

gado com as barracas, .berrando como

em propriedade sua propria, a. recla-

mar banhistas para'o banho e aguar-

dentepara matar o bicho.

Quasi qneçá mesma hora toda esta

povoação nomade está em alarme e se-

gue pelo estrada para o-mar.

E' um cordão de pereginos; vão

com toda a 'sua té despir a camiza, to-

niar o habito da classica basta, e cas-

tigar o, cada-ver com 4 mergulhos.

Uma das delicias d'este mundo é

entrar n'este theatro 'da companhia co-

mica humana,mas não passar da plateia.

Quando o banhista retira do campo

das ondas, não é raro vir derrotado de

todo. Faz lembrar o soldado desarma-

do, ferido mortalmente, prestes a dar

com o corpo na terra. Como elle, o ba-

nhista retira do mar .atordoado de to-

do, não sabe da barraca, não conhece

ninguem nem é conhecido por ninguem.

Os fraucezes na retirada de Mos-

cow, não vinhamtão defumadOs d'es-

sa lucta ingente com as neves, com a

fome e com o cossaco.

Lá. aparece atoalha do estylo, o

penitente passivo corre á. barraca e os

mi-rones fazem grupo na encostas. man-

ter cavaco e a queimar cigarros.

O banho e as consequencias d'elle

.dãoassnmpto para o entretenimento

familiar da manhã. ç _

São logo horas do almoço; o sol

rompe no vertice da montanha e no-

vamente volta. _tudo pelo estrado, fa-

zendotita de formigas ao longe do arial.

El por esse mac-adam, a cujo esta-

belecimento presidiu uma ideiautil e

sympathica, que caminham muitOs pas-

sosvagarosos, e onde se fazem ouvir

,palavras anwrosas, as oontidencias do

sentir palpitan'te da mocidade, tremu-

lar como o pavimento oscillante desse

estrada. .

Todos sc queixam da grande ex-

tensão que separa. do mar os palhei-

ros c para o rheumatismo dos velhos

é um horror; mas os corações que

comprehendem a linguagem do seu

amor, esses coitados acham tão peque~

nino o caminho l v

A' tarde oh l á tarde vem o tiroci-

nio iiuvial, e melhor passa-tempo da

Costa Nova. A essa hora a maré sobe

c afoga a maior parte da estacaria das

,cousa-noções, avançado pela povoação

que fica debruçada completamente so-

bre as aguas, olferecendo aspecto phan-

tastico _ um fundo excellente para

photographia. . ç

Osbotes tem içadas as bandeiras

e nas vargas jazem colhidas as vellas

á cahique. l

Algumas bateiras que armam la-

tinos, ostentam ñamulas e augmentam

.o numero d'esta flotilha de amadores.

O vento que ás tardes castiga to-

das as praias, agora. arrepio branda-

,mente a superficie das aguas e ao lar-

go correndoá vella em diversas direc-

ções ou demandando a praia, navegam

bastantes barcos da localidade. '

Na varanda ampla dos palheiros,

formosas damas gosam este panorama

da natureza, tambem formosa como

elias, mil vezes encantador.

São 4 horas da tarde, os botes e as

bateiras são invadidas.

Als senhoras é dado primeiro lo-

gar na diversãogc alado o panuo das

velias, levanta-se ferro, colhe-se esco-

ta e larga-se ¡para-calle direito á outra

margem, á Cacilhas d'este pequeno

Tejo. Aqui, n'este lago,a barquear, ho-

ras e horas, correm os melhores' 1110-_

mentos da nossa vida., a alma achan-

do-sc ufum goso inlinito, inn utente, e

a mocidade de todos teve e tem aqui

:coordaçõcs saudosissimasl

Em todos os numeros de sabbado

faremos inserir carta dlaqui. A.

'I'vanseripçâo. - “' do

v lina;

- .- _ a. ..u x"..- _.
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vezes quizessog- que o ahbade bejhovia d0_

calar por ue elle, Figueiras,_llte .ultrassom à.

ca ea e he tirava. as libras. Este é o

cada um lhe tire 'o sueco que julgam

AOtOS bons. e-Em Barra' ,

Mansa, no Brazil. fallecen um falou-'ii 'l

deíro, chamado Francich carlos ,de ._ ,

Oliveira, que deixou _ 1000003000

pobreza. O'comrnercío correu as por: '

tas dos seus estabelecimentos, a popn'l

lação cobriu-sede lucto, em demons-

tração de pezar pelo fallecímento d'es'e

te philantropo. v

O sr. barão de Campinas (lotou a

cidade do Amparo da província do S.

Paulo, com um hospital, que lhe cus-

tou sczoooãooo réis. * '

Despachos ecclesias-

tieos.-Veriñcaram-se os seguintes.

F Presbytero_ .Guitlihermer gordo” da

onseca, a recente opa_ _ ' .. o- o

chial de SPJoãó' Baptistaégígpdgpgm 7

no concelho de Celorico de Basto,dio-

cese de Braga.

Presbytero Antonio Lourenço Vas-

co, apresentado na egreja parochial de

S. Vicente de Reigada, no concelho de

Almeida, diocese daGuarda.

Presbytero Adelino de Brito Fer'-

reira, a resentado na e re' och'

de Santii Mariade Mogi, iio malha:

de Villa' Verde, diocese de Braga, i

Iügrejas ai concurào.

- Está aberto amem-so, por 30 dias,

para o provimento das seguintes egre-

jas parochiaes: ' l , . ç '

l Alboim das Choças (Santo

vão), concelho do¡ Arcos: de Valle d

_Vemdioccsede Braga., _« .. g_

Albergaria. (Santa Cruz' , _concelho

de Albergaria a Velha, diocese do

Porto. . _v4

Anissó (Santa Maria da Esperan-

ça), concelho de.“eira, diocese ,do

Braga, _ .;. _ .

Armamar (S. illiguelt, _concelho de'

Armamar, diocese de Lamego.

Avessadas (S. Martinho), concelho

de Marco de Canaveses, diocese do

Porto. _ _ , ,_ -

Magdalena (Santa Maria), conce-

lho de Villa Nova de Gaia, diocese .do

Porto. .

_Sapiãos (S. Pedro), concelho de

Boticas, diocese de Braga. ›

Villa Cova de Lixa (Salvador),

concelho de Felgueiras, diocese do

Porto.

Ainda a. explosão em

Anvers. - E' horrivel o que se_

vê nos hospitaes. Os cadaveres nada

teem de humano. As cabeças estão .

horroresamente inchadas, os olhos fó-

ra- das orbitas; alguns cadaveres por-

deram as pernas, outros apresentam

as tibias descarnadas ; duas raparigas

estão abraçadas nmaiá. outra.›. . mas

nenhuma d'ellas tem cabeça. Daria

«muitas columnas a descripçâo d'este

espectaculo de um excessivo horror.

Grande numero do victimas foram

despojadas das suas _vestes ; outros

teem apenas farrapos adherentes da,

carnes ensangnentadas. Os cadaveres

exhalam um *cheiro insupporttwel., Nas

salas onde estão os feridos, casam-“se

em horrivel concertoz'b" ester'tor 'dos

morib'undos aos' gemidos dos que Sof-

frem cheios de queimaduras. Os feri-

dos vão succnmbindo ás' duziam- 'Na

Morge, os cadaveres occupam tres sa-

las. Na primeira jazem quatorze cor-

pos, mais ou menos' reconheciveis, a

maior parte d'elles ennegrecidos_ ou

cobertos de, manchas vermelhas, todos

horrorosameute contrahidos. Xadsala

immediata, acham-se outros corpos,

em iii-:mero de .trinta, estendidos dois

a dois sobre mezas de marmoreÇEs'tão

medouhos, com os, rostos desligar-tidos,

impossiveis de, serem reconhecidos ;

.cobertos com _um lençol., dois cadave-

res de ereancitas pequenas, horríveis

ú vista. No terceira sala. cuja entre.;

da é, intel-dieta, ao públiCofvé'eiii-se

rostos informes, pernas, braço?,

ças, meios corpos, moutões debatidos '

queimadas, pés calçados de meias,

mangas de casacos vestindo bracos.. .

E' atterrador l Dois cadaveres de' mu#

lhercs inteiramente nus e calcinados.

A cabeça de uma d'ellas, os'pantosaê

mente tumefactmapresenta a grogisu-

ra de tres cabeças normuesg'O odor

infectqexhalado por esses dois corpos

obriga os circumátantes a fugiram l -

ra o pateo, por onde desfilam os infe-

lizes que veem vêr se reconhecemàeús

filhos, suas filhas, suas'iriilãs'."Entié'

outros que choram a "l

qperidos,_ha um @artesanatos ç

'roubou tres filhos,'duasimei1iuas 'e às¡ '

rapaz. Observam-sea cadê. instantd"

scenas commoventíssimas. '_ Os primei-

ros enterros realisaram-'se' no domin-

go de manhã.; Uma. enorme desgraça! '

Publicacões.-jneçebênoa

Ou. bolsa ou m'da.--Consta-nos que

o celebre rgatuno do Calvario, muito

conhecido pelo nome de Eugm'lado da

[ones, assaltára hontem na'estrada de

Carregoza, no sitio do Barro Branco,

o oñicial de sapateiro, Manuel Paes

Vieira. o Segui, na occusiào em que

este'se dirigia para esta villa. O la-

drão surpreheudeu o pacífico tran-

seunte descarregando-lhe uma formi-

'davel cacetada, e intimando-o a que

,deixasse a bolsa ou a vida. O Sagaz'

retrocedeu no caminhofindo pedir soc-

corro aos moradores do logar de Bus-

tello, o que lhe toi prestado por um

tal Pinho, que o acompanhou' até esta

villa. Mau! isto agora é mais grave..

Se não estavamos bom com os assaltos

ás capoeiras, peior estamos agora com

os assaltos á bolsa e vida do transeun-

tel E' urgente que se indague do caso,

a fim de se arrancar do seio dasocie-

dade esse temível salteador de estrada,

e, talvez, das oapoeiras. O mais recon-

dito sertão de Africa está reclamando

por este bandido.

Blaisr-E' do Estarrejeme de

12, a seguinte:

w Terminaram os estudos de campo

das. estradas que ligam ao, upeadeiro

de Avanca. Os que se fizeram foram

feitos da seguinte forma: Uma das es-

tradas principiando em Alumieira de

Oliveira d'Azemeis, passa a. Santo An-

dré e segue ao_ referido apeadeiro de

Paredes dlaquella freguesia. Outra para

tindo d'ahi-atravessa _os territorios de

Fontella e vae passar i junto' á. ' egreja

de Pardilhó, indo depoisligmx-se ú de

S. Gonçalo do Banheiro. O encarrega-

do d'estes estudos foi o sr. engenheiro

Adolpho de Vasconcellos, que muito

dignamente os soube desempenhar.

Agora por faller-mos no sr. Vasç

concellos, consta-nos' que este cava-

lheiro vae chamar aos tribunaes o di-

rector i'eSponsavcl pelos artigos publi-

cados na Vos d'Estarrq'm por ofi'ensas

dirigidas a elle om um dos seus uu-

meros passados, onde lhe fallava. no

estudo-duma estrada para. a lua, ou

á volta d'ella.

Notícias de Coimbra

-Em 12.-Falleceu alli o sr. Manuel

Marques de, Figueiredo, antigo lente

de philosophiae velho liberal. Conta-

va 81 anuos diedade e .estava jubilado

desde 18:39, Emigrou em 1828, elle e

sua familia, e possuiu sempre o res-

peito dos seus concidadãos.

-- Regressaram da Figueira os

srs. Adriano Machado e Souto Rodri-

gues-o 1.” reitor daUniversidade, e

o 2.“ deputado. da

~Ultiiuas noticias_ de,

Vigo.-Diz o sr. H. Maia, enviado

alli pelo governo :

Visitei os dous unicos haspitaes que ha

n'esta cidade. Em um existem 40 doentes.

D'cstes, 17 estão atacados com_ differentos

molestias, e'23 com'febre typh'oide, sendo

graves 11. No outro hospital estão 56 doen-

tes, sendo 20 atacados de febres _typhoides,

e os restantes do diferentes molestlss. Na ci-

dade e immediações calcula-ss actualmente

o numero do doentes atacados do febres ty-

phoidés, 'que são a doença'predominante, em

cm'ca de duzentos. Hontom'foramv atacados

12. Desde o principio do mez até ante-hon-

tem, segundo o registro civil, houve 13 obi-

tos de febre typuoido. Hontem um. Em Tuy

soube estarem ôdoentes procedentes d'aqui.

Darei conta das averiguações em que prosi-

go. Aqui o alarme não-é grande.

'Vê-se por tudo isto que o mal que

tanto alarme causou não é tão grave

como se suppoz.

O que produzem as

tonradas.--Na Figueira da Foz,

realisou-se por iniciativa do lavrador,

o sr. José Maria Seiça, uma tenrada,

'que acabOu do 'modo mais desastreso

possivel. O s'rfSeiça mandára aportar

seis bois das suas mantidas; sendo cor-

ridos cinco no meio do maior euthu-

siusmo do publico, porque eram bra-

vissimos, o sr; Sciça p'ropoz-se' a picar

o sexto', e, montando a cavallo, man-

dou sahir o ultimo touro, desem'bolado.

Ao executar a sorte .de gaiola. o ca-

vallo foi colhido e o sr. Seiça, desequi-

librando›se na sela, recebeu um feri-

mento de 23 centimetros de extensão,

'abaixo da columna vertebral, produzi-

do por uma haste do touro. Uonduzido

logo em trem ao'hotel Castella, poucas

esperanças ha de o salvar.

Assassinod'um paro-

cllo.-A\inda sobre o assassino do,

parocho de Pinheiro escrevem de Villa

dc Frades:

«Foram querellados os presos Joaquim

dos Santos o o Figueiras de Nesprniro, como

anctores do horroroso 'assassinio' do abbade

de Pinheiro. As provas, com quanto todos.

ctas, levam a crer que os dois são' Os' autho-

res ,do attentado, havendo fundadas razões

para. suppor que o João do Cortinhal 'e dois

outros foram cumplices. Consta que a anoto-

ridade administrativa, coadjuvada com Aa.

: boa vontade o esforços de todos os proprio.

ltarios do Concelho, vao continuar as suas

averigua'fics da quo devo colher bom exito,

&then-'lendo aos elementos que já. tem. A

opinião publica iudigitou os dois querelladus,

ainda que alguem se deixou iilndir com as

hipocrisias do Figueiras, imaginando n'olle

um inuOcente. Um' episodio da sua vida an- _ . ¡ . _ .

terior: Ha um anno, otfarecando boas uvas Be“mrdes Blanco' da' Blblwmm do

Povo e das Escolag,,pertquen;9_g com
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o espin o revo uolnnio e al-

'missão ;nasça

o anel or approxi-

-- Orlando Furiosa, notavel e ma- cedida pela fama de magníficos suc-

gnifico romance cavalheiiesco,de Arios- 088808 obtidos em dois outros theatros,

“um    

V cm.

SO

,5100

“ WMent

ebom" re ê'ifdâ que'
   

      
pecial, não feito de desconfiança 'ne'm

..-_ile

o isto so "

l 'manteiga-;PMEs -,

decoração do theatro de Nohant, ace-

lebre vivenda onde falleceu sua mãe.
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de recenseamento e de

horiiegfãbaseoufõçg

L. o saint dei"
dos, [ires, anão" .obrigados ao

serviço da datas. AleHicacidade "dleste

     

¡nisttiia.dos,'honiiens detodas as clas-

ses. the'njesuio tempo_ redigiu um ser-

viço dietary-clipque: asseguram a reu-

nião :unnecessa-

bre ainegtçados,

taveis do paiz erain oiliciaes d'esta mi-

' ' gti-mas e muniçães eram

:idas em armazens sob a aucto-

1:

     

  

ma das maxima:: christãs mma :fazer hostilidade, mas de'mimitawesigeneia, Ze ,as Pequenm massiva 'a que amis-'MSP lidade: dos chefes de cada communa.

um
,- i .

dinsls ir na Impor

visto

que

    

melhor vontade, a expleiidida edição

(los Esplendores dá Erê/,que o _s_r. An-
::1- a. .. ---.,-. 1,- r“-

tomo Dom'. çgtafazeqdo. t_

,irá-'097.117'. 1%?er Ee# 'vu'-
hlmãtqu, _45, deste semauario com
. ' \~...Lt *im h~.1'.l*t- A. v ,

illustmçoes (Ileçduliao _Machado 'e prosa

de tgp-cetim uita e Moura Cabral.

m

~›11li7iil1á7*iô'::-lllztrqllez de_ 'Thomar

_11;sisínaeTyeOiÍ:íéiñiúinõe pa-
ginif do iucib-Biille de Mascaras, cro-

quis, paginafiualç_ «l _

:moi-_Sóbre _as .ondas-Marquez

de Thdinar.;Can-coim--Siieltos e i1-

lustrações. ' '

Rcsuísíçõça .a Tiete' .Lisbqs, ge-
rente-interino da Comedia Portuguesa,

rua'Ivens, '41, Lisboa( JÁ '

*BíàlmLUm

ríc'óf &feillz' _' pelá Í'dégtraà

aaeão' qe ¡viéíhQH-_A'manhà

diz 'um'collega nosso, o' nome do assas-

sinado na travessa da_ Queimada,_do

frequentadOr doa'bcccos infamados e

repugnantes' 'd'o bairro alto' de Lisboa,

tera'ii'e'squecido; sua louza não terá

inscripçâo. Degradando-se a si pro-

prio, passou 'a esponja do' es uecimcn-

to sobre os appellidos' dc'seus paes.

Nem riqueza_ ,sem ' ñ'dalg'uia “d'origem

podem olista'r_ ao'seu instantaneo_ olvi-

do. Mêiiihhzia' decarruagén's acompa-

nhammlo cadaver 'do malogrado "moço

á sua dermdeira jazida', onde se diria

que nenhuma lagrima havia (Sabido,

nenhuma saudade 'ee havia' semeado.

Amores ?l elle havia malhar-atado os

impulsos do seu coração, 'comprando'

por preço'vil maissaraceis. Amiza-

des? elle fugiradoc'onviVio de seus

parentes e ami os, desertando da so-

ciedade, para a " tribos somadas e'*ea-

suaes dos* noctivago's, dos foragidos, o'

suspeitos e ociosos; coalisão anonyma

e tenebrosay'em incita ou em 'divoreio

com as sociedades legaes e os legiti-

mos direitos; excresceu'ciás, que nunca

entraram na fermentação civil, ou d'e -

la foram expungidas anti-sazâo. Esco-

ria, Tabei'ra, fezes da cidade, 'tão incons-

cientes da sua mizeria, que se osten-

tam, como elegancia do _vicio, na orgia

perenne 'da sua incoercivel deprovação.

Comtudo na valia d'aquel'la fvictíma,

que-se eacondia para todo-sempre, al-

gumas lagrimas cahiam escondidas aos

poucos assistentes; e essas lagrimas

das ,quase-.,nmggrdnde alicate fazia uma

benção,~desciam. olhos d'um: velho-

Xãoaílheenome, que não so-

mos para issoaauetorisados; e até., puo

Í a. «Escasamos

aucià d'cste estudo,

ninguem _hoje desconhece 1 _ g

'msão ñõãiiiviâ, 'teve :e'“tedi“iii'tii

precisamente as questões de relação

entre aireligião e a_ politica. Apenas

recdmniendaiemos mais uma vez, e 'da

  

  
tudo isto, _tal victoria,

do que teria tido em ,condições nor-

maes. Era preciso dizer isto, para fa-

,hontem á' noite pela signprine Pacini.

A signon'nir Pacini- é 'muito nova; é

uma gentil e agradavel ifigura de cre-

¡mça 'que para logo se tornou cm ex-

tremo sympathica; Sendo, como já

disse, muito nova a Pacini, a sua voz

não adquiriu ainda'todo aquelle vigor

,que irá' adquirindo de anne para anno;

mas esta vez tem um 'timbre tão* ge-

nial e sympathico, tem uma expreSsâo

tão delicada e tão flexível, e tem tal

entonação, que produz, sem ditiicnl-

dade e sem esforço algum, eli'eitos

agradabilissimos. A attenção e o inte-

resse 'do publico. foram assim - subita-

mente conquistados-pela signorim Re-

gina Paciní. Dc facto, deu-se um phe-

uomeno curioso. O publico ouvia-a'

com muita attenção e com muito si-

lericio, como para demonstrar que

queria formular o seu* juizo com pleno

conhecimento de causa. Mas no acto

terceiro, na scene da loucura, 0 pu-

blico não pondo proscguír n'esta con-

tensão de juizo, e rebenton em applau-

sos prolongados e calorosissimos de

admiração, por aquelle- canto perfeito,

no qual se alliaw uma agilidade verda-

deiramente maravilhosas uma clareza

e e' uma pureza' extraordinaria *de

phrasear. Foi tal a cnthnsiastica ad-

miração do publico, 'que pediu bis,

gentilmenteiconcedido pela signom'na

PaciniJTe'rminadO o 'acto terceiro, foi

chamada quatro vezes á socos. entre

nos applausos mais' ,insistentes._ Assim,

honmm á 'nóite,' a sigam'ína Pacini con-

quistou, é o termo verdadeiro, o seu

trinmpho tanto mais notavel quanto

menos o í publico parecia a principio'

disposto' a conceder-lh'o.

Cumpre agora dizer que a Pacini

tem realmente escolhidas qualidades

de artista; tem uma escola' de canto

excellente; phrasêa bem, de modo cla-

ro e expressivo,-dando á voz as mais

vibrantes e commoventes intlexões; é

muito egual e sabe submetter a voz a.

todas as agilidadcs, qualidade techni-

ca, esta, realmente preciosa. Foi para

nós e paráêtOdOS um' agmdabilissimo

conhecimento, do qual devemos liear

gratos á. Empresa. A sigam-inc Pacini,

gentil, arrojada e nova como é, tem

deante de si um esplendido futuro ar-

tistico, que, dlcra ávaute, se lhe póde

dizer seguro. › v

> 1P

O empr'ezarío do the'àtro thmm',

de Milão, ia' comprometten'do a. estreia

blicar. ,esses sentidosÍvei-sos, *que vao de Regina; Panini. Fez espaventosos

ler-se, pode ser considerado ab'uso do *rodar/205, mandou fazer cartazes ex-

conlinnçaç mas 'dômns á' memoria. d-w. traordinaràtmente' 'grandes e apresen-

misero mqrto e dentro em breve esque.

cido, esse testemunho singular, unico

talvez: de saudade, que se' tributou á.

sua. memoria. v. x ' '

Querido lilho l desde os tous_ !seis nunes,

l to .tou . bom _pac_ por ultima vontade,

Entregues mcqs rlusvcllos e amisade,

ton a juvenil cantora n”um espectacu-

lo com os preços dobrados. Salvem-a

sua voz adoravel, a ua rara oii-tmn'.

dolls, a sua graciosa gentileza, sym-

pathica e ainda quasi infantil.

_ Os jornaes de Milão firmam soch

o facto 'o maior significado do exito

obtido pela nossa gentil cantora. O

o que torna a mais diñicil xe mais renhi-

dn a victoria para a gentil artista. Por

e¡ foi real e.

“ 'maiõr' este?

,zer tim juízo exacto do successo obtido

jcita a tua edado. Reserva a tua força de re-

   

 

a mereçam. Tempo virá em que lia-dc se

inciso .recorrer-a elle- êeyu
mititofpsmsimr ruim* que s” '

alegremente. Parecemos-nos n'alma e corpo.

Sei desde hoje qual será a .tua ,vida ¡intel-

lectual. Reccio que venhasn sutil-or profun-

damente, e ambicioso para' ti as mais puras

alegrias. Guarda em! ti o dibsouro da 'tds'-

  
    

   

  

   
   

dosgosto,_adquirir sem medo. Sabe .pôr, ao

logar 'dos que 'te faltaram. Gitarda a espe-

rança de uma outra vida, pois' é'la que as

'mãeslxccnperam -os filhos. Ama todas 'as

creaturas de Dons, perdas. tis desgraçadah.

resiste ás indignas, dedica-te ás que consi-

derares grandes pela. virtudp. Ama-_mel Se

vivermos .juntos, hei do ensinar-te ;muitas

_coisas_ Se não conseguirmos casa felicidade

pôde fazer desejar uma existencia longa)

pedirzis a Dons por mim, e, do seio da

morto, so de mim restar alguma coisa no

universo, a Sombra _de tua mãe velará. por

ti.- Tua “amiga, Gem-ge.

(iladsitone. - Os jornacs

francezes occnpam-so cem o 'discurso

pronunciado pelo sr. Gladstone no ban-

quete'que lhe foi oderecido em Fran-

seguintes :

«Foi a Inglaterra quem primeiro tnvo a

ideia de realisar exposições; mas ticou reser-

Vath para _a Republica francesa d'hojo o dar

o maravilhoso desenvolvimento que tonto te-

nho admirado desde que estou em_ Paris, a

esta ideia tão fructit'ora para a industria o

para as artes, para a paz, para a boa ami-

Zade' entre as nações. Desejaria tambem f'al-

lar da situação politica interiór 'da França

-seria issa 'uma inconveniencia da minha

cias, mas desejaria dizer algumas palavras

para dar um testemunho e cumprir um de-

ver. Durante 10 auuos que fui chefe de ga.-

binote, conheci a republica trancez'a; e dn-

rante esse tempo por tal fôrma andei envol-

vido nas negocios internacioan entre ?a

França e a Inglaterra, vi de tão perto › o_

procedimento do governo françez, que pude

apreciar plenamente a sua capacidade 'para

cumprir todas as fuucções, na sua fôrma re-

publicana, d'nin paiz civilizado, .d'um doa

primeiros paises (lo mundo, Durante este¡

lO annos, bastantes questões_ espíuhosas se

levantaram; o governo franccz,devo dizel-o,

correspondeu a todas as exigs'ncias e nunca

faltou á. verdadeira amizade que' tem servi-

do a unir o que, assim o espero, unirá. cous-

tantemente as nações francezae inglesa».-

Terminando, o sr. Gladstone, ex-

primiu o voto seguinte:

«Se isso m0 fosse permittido, ou diria a.

todos osmeus amigos francazes No faciac

tua culpa minorias, para que a. França es-

teja sempre, como ella tem estado, no pri-

meiro plano das nações curopé'as, na 'reali-

:ação da 'obra da civilisação' e da felicidade

humana».

_ASantigas tropas das

¡nontauhas f'i'oaricezas.--

A idéa'das tropas alpin'as não é. como

parece acreditar-se, uma idéa italiana:

foi 'concebida e posta em-execução pela

França, como diz, na Nouvelle Room,

M. Paul Laurencin. ~ ' -

O systems; que consiste em confiar

a guarda das estradas e as gargantas

dos montanhas a tropas especíaes se-

mi-sedentat'ias; data' do reinado de Luiz

XIV e foi o duque de Noailles o seu

inventor. Em 1689 as trepas france-

zas na Catalunha eram aspernmente

importunadas por 'partidas hespanho-

las, livres 'e voluntarins, 'que ,se cha-

smtencia para os anteso contra Os factos qn; 3'

ver.

dade'. Sabe dessem hesita'çâo, perdeu sem;

tou coração a ventura dos que autarca, no¡ conheimemo que passniam do

(a maior que poderia ter, a unicá que' Ino*

ça, e cujos topicos principaes' são os'

parte; não quero envolver-menos seus nego-t

Houve, pçis, desde 1689 tropas de

âqontauhas' do lado dos Py-

riueus, a principio, depois dos Alpes;

  

  

    

   

  

  

Wêináí teem estado em

presença sobre a fronteira pyreneana.

Mas, nos dois casos, as populações

dos montanhas constituíram uma es-

:p 'e deguarda territorial, sendo obri-

ga os ao'serviço no tempo de guerra,

e'téudo orseu_ principal valor no per-

      

     

     

     

   

    

     
_paitadefenden Os dois systemas eram,

poi¡ ,w ao mesmo tempo, muito simples,

.muito sílicazes e muito economicos. Os

nossos antepassados n'esta circumstan-

cia, como em muitas outras. indica-

ram-nos o caminho a seguir.

,l Com a actual lei militar franceza,

nada. ha mais facil, porque esta lei dá

aos soldados da. reserva e do exercito

territorial homens que receberam ins-

trucção militar. Que estes homens que

voltaram para as suas terras, em tem-

po de _guerra nâo sejam obrigados a

reunir-se a um corpo do exercito, mas

que sejam grupados em companhias

de montanha, sobrnettidas a exercicios

periodicos e especialmente affectas á

defesa das fronteiras -alpínas e pyre-

noutras, e ter-se-ha realisado uma com-

binaçaâo que reune as vantagens eco-

         
    

    

      

    

        
   

     

      

    

    
    

  

  

                

    
   

          

   

 

  

    

  

 

nomicas do antigo systema com as:

vantagens de instrucção queassegure o

serviço militar obrigatorio para todos.

O'trabalhó na. Ame-

rica. e na. E'ilrotm.-Segun-

do umas observações publicadas pelo

Jarnal das caem-as de commercio dos

Estado:: Unidas e reproduzidas pelo

Jornal da sociedade de estatistica de

“París, 'n'um grande numero de indus

trias o trabalho humano nos Estados-

Unidos é mais productivo e mais ba-

rato do qnp na Europa, apesar meSmn

dos 'salarios mais elevados que alli ga-

nha. o operario.'

Está demonstrado por exemplo, que

no fabrico de certas fazendas communs

de algodão, na Allemanha e na Suissa

o salario é de cerca de 540 réis; na

Inglaterra de 435 réis e nos Estados-

Unidos de 720 réis. Pois nos Estados-

Unidos, apesar d'esta elevação de sa-

lario, o artigo vende-se muito mais ba-

rato. Este phenomeno, á primeira vista.

paradoxal, eXplica-se da seguinte fór-

ma: emquauto que na Suissa, na Alle-

mauha e em França um operario exe-

cuta ordinariamente uma só Operação

do fabrico, nos' Estados-Unidos um

unico operario basta para executar

seis a oito operações.

N'uin dos maiores estabelecimentos

derrolojoaria da America, em que se

fabrica of relogio lVaterbury, a feriu

semanal do operario é, termo medio,

de 973600 réis, isto é, quatro vezes mais

do que na Floresta Negra e na Suissa.

Aquella' fabrica emprega 420' pessoas,

metade 'das quaes são mulheres; cada

semana sabem dialli feitos 9:000 relo-

gios vendidos aos commerciantes a re-

talho á rasão de 1§350 réis cada um;

a receita da fabrica eleva-se pois, por

semana a 12:1505000 réis e as ferias

importam. no mesmo lapso de tempo,-

'ein 420505000 réis. A cada operario

   

 

   

  

     

  

serviço, espanha elle, dependia da

0 ue elle resolve

Assim que . y

: , oubaix a í i
d»

': nando cheg ~~    
r' a¡ .;

  

   

      

    

                          

  

 

lia a Porta div-Lga““ .r .7 V f _l Í o _ . V f ,- tãQ; _ v público de distracç'ãoe
da noite recebeu ¡eggraih- ;f ¡feeg A avel como qugquei; chegaudó'eu a ver no hotel das

ma: «Andorinhas F ás'Ginqpe ?vpãvoaçãõwdáshgue_modernameatie ' ""'wimo 110mm_ ajguns

meia». _1_ "r ' _faz a tdgyformad @seus 'f sdç bjà'i'h _ o ' (im n'um'pateo ea"

O us ' _ Í a _FpÍM msg'zPorémã- 750._égtauto assim, ' , " com de fazer sw'pm.

banco H l 'i um 10W.consumia filma-aínda; tatha.' . '

de oíro no 1 ' é . dímáis;

consideravel doliniindo. Só o banco im-

perialvdaâussia se lhe _,approxiinaiuçm_

pouco. Eis, segundo o calculo d'um cs-

pecialista,.o sr. Ottomar Haupt. qual

erano ñmde outubro de 1888 o oiro

em deposito nos principaes. bancos do

mundo :

Bauü'pdeFFdiiÊfí 'Í'Í '. 1:52? 'in'ilh fr?

I Russia. . . . .n 964 a

Ã › dlAlleman-ha; 732 ›

› ' &Inglaterra; ;'. 514 n

› New-York . . . 462 ›

› Paises-Baixos 205 ›

› Austria-Hun-

grin . . . . . .' 199 ›

emissores al-

lemães. . . . 192 ›

› emissores itu- ' A

“81103. J. .. 149 D

s d'Italia. . .' . . 128 ›

) Belgica. .v . . . 86 ›

n Portugal . '. . . 29 ›

Total. . 4:682 milh. fr.

Egomvos.,-No Egypto ha

um mercado de escravos; se não é de

escravidão o proprio regimen rural do

Egypto, e fallamos só do rural. A In-

glaterra está' governando o Egypto;

'porque vai 'ella consentindo um¡ tal re-

gimen? No Egypto e na Turquia o

Sultão e o viee-rei,=os grandes e os

opulentos povôam os seus harens de

formos'uras eompmdas; e são os paes

»quees vendem. O euuucoé. escravo, e

mutilado, couform'e a léí; por que não

trata a' humanitária Inglaterra de pro-

hibir este' monstruoso trafico, em todo

o Oriente? Na India mesmo, Onde a ln-

glaterra governa, ha escravos; ha pa-

reas e ha bailadeiras, incazaveis; des-

tinadas á prostituição, que o mandam

as leis e es costumes. Porque nâoÍpro-

hibe 'este estado vergonhosisaimow hu-

manitaria Inglaterra, no seu proprio

imperio ? No Estado livre (l) de'Con-

goimperam Stanley e Tipo-Tib-dois

façanhudos negreiros, 'que' vendemmi-

lhares de pretos 'e matam outros mi-

lhares. O rei da Belgica sabe isto, sanc-

cíoua-o, e vai reunir um congresso an-

ti-sclavagista em Bmxellas. Allugla-

terra, applaude, .sabendo qUe o rei Leo-

poldo é um hypo'crita; Para que anda

a. Inglaterra, que nO'tempo de Crom-

well vendeu a população da Irlanda á

America, deixando aquelle pobre paiz,

que roubdu nas seus naturaes e legiti-

uios senhores, quasi sem gente, atin-

gir de humanitaria ? E toma-se a serio

esta comedia'em que somos, nós, cha-

madós a negociantes* .ou caçadoresde

escravos! Miseraveisl ha quantos annosÍ

estamoa nós padeceudo fome e sede de'

justiça? E tudo isto, ¡romantica/rios, por

que nos quereis escravisar. Isso não'.

A“Ohina caminhamaa

China. pregride.›0 vice-rei deOantão, '

Chang-chi-m'ng, homem' activo. em-

prehendedor, e iinauceiro habil, empe-

nha-se com -rara'tcuá'êidiide_. . n'um chi-

nez em promover 'á" prosperidade da

provincia. C'hang-chi-'mng facilita a ex-

ploração das minas de'ferro e 'chumbo

da' província de ¡Ginny-si. protege a'

fundação de fabricas de tecidos e de 'ti-

jolo, e pensa em estabelecer uma casa

de moeda n'um centro importante in-

dustrial, Em cinco nunes _o vice-rei con-

seguiu que as receitas da província tí-

vessem u'm augmento de 20 por cento.

 

    

   

  

  

 

    

lembrar de que Vidago já serviu por

- . Luiz: 1.', ha

   

   

mas colloca as a como, sem ordem,

issttemsssasdehms .muito estreitos
e pouco transitaveis.

centro da povoação, dirigindo-se de

nordeste a sudoeste, entroncando po'r

este lado com a estrada de Villa Reid.

passam um pelo outro dois carros de

bois, e só didicilmente poderia transi-

tar uima carruagem. '

velhas, construídas sem arte nem aceio

e acco'mmodadas ás exigencias do tra-

balho de lavoura. pois que os habitan-

tes-são quasi todos lavradores.

Entre as casas antigas ha apenas,

duas mais importantes, pertencendo

uma á. familia 'Moraes Campilho, e ou-

tra á familia Machado, que são os' dois

maiores proprietarios ruraes de Vidago.

De construcção moderna sé merece

menção a casa. d”um oidagmfno, Alves

Teixeira, a'quem o Brazil fez nfortn-

nado, e que teve o mau gosto de edi-

ficar uma bonita casa na parte mais

alta da povoação, onde só a custo se

póde subir, e onde não ha outras sa-

hidas senão becos. '

Deixando em silencio algumas ea-

sas construídas em 'temm moderno á

beira da estrada de Villa Real e pro-

proprias para commercio, que são .pou-

cas e sem importancia', só resta *men-

cionar oGrand'Hotel, o mais bello e

mais importante ediiicio de Vidago. A

Está situado a Sudoeste da povoa-

ção, separado d'ella pela'estrada, que

conduz de Qhavas a Villa Real. no

centro d'um pequeno mas pittoresco

parque circuitado por um gradeamen'-

to de ferro, a um canto do' qual tica a

estação telegrapho-postal.

_ E' de forma quadrilonga e consta

'de quatro andares- de aposentos, que

são em numero de sessenta, sendo

considerados como melhoree os dos

tres primeiros andares.

Os preços de $200, 13800 e réis

2d000 que cada hospeda paga por dia

iudicamêqne são tres as ordens de apo-

Sentos-quauto ao aceio' e comodidades.

nova sala de jantar, levantada em co-

lumnatas de ferro,~a qual comportará

pelo menos duzentas pessoas, e o és'-

paço terreo, que ella abriga debaixo dc

si, é destinado para jogos de' recreio.

Foi n'este hotel'an se aquartelou

D. Luiz 1.° das trez vezes que esteve

em Vidago. -

_ Proximamente, só mettendo-se pe-

lo meio da estrada, que levaá fonte da

agua medicinal de Vidago,-ñca o cha.-

mado Hotel dos Banhos, logo pegado

ao estabelecimento hydrologico, e que

consta, salvo erro, de dez aposentos a

o preçodiario de 1d300 reis, e pertence

assim como o Grandlllotel, á empreza

das aguas medicinaes Vidago.: .

O heriso'ute de Vidago; que não é

muito amplo, é limitado do lado :lo

sul por uma serra baixa, que, não ten-

do senão pequenos outeiros, descreve

uma linha quasi regular. Pelo nas

conte, norte e poente é inteiramente

acanhado para. quem tica na' povoação,

mas um pouco mais lato e deleitavel

para quem subir ao pequeno outeiro

do<,Cóto, ou .descer ao meio do Valle.

quese estende deante de Vidago para

o sul-esudoeste. »a

 

não 'de A

Ha apenas uma rum que passa pelo.

E'aortace tão-estreitarque-#Éh-"dão

As casas são, na sua maior parte,

Está hoje'aUgmentado com uma'

(lago, que fica retirado tres kilometres

da sua e _ V
“415.“
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:Parafsbs'ímedes do Gi-anleotel
ha dentro do edificio um piano e um

bilhar; e fóra bag-mique.› para quem
quize' passear ou gozar da sombra.

O que en 'vejo ser eindago a me-

lhor distracçâo publidtiílê'a romaria
que os aguislas fazem duas vezes por
dia, de ,manhã e de' á fçtgg, de

Vidago 'ou á 'de 'Ouráf'õnde vai-o medi-
car-se com um copo d'agua.

A fonte deVidago fica ao s'u'l da
povoação, .d'Onde dista um ltílonietro,

os agudos-Wu¡ as aguas.

A d Ouro. tica na mesma direcção

e tem _O mesmo caminho, distando com-

tudo, da pov0açâo mais dois kilometros.

O G-rand'llotel á hora de se toma-

rem as aguas, põe no caminho das

duas fontes uma carruagem a levar e

trazerquem por molestia ou por luxo

não quizer n' ou vir a pé. Comtudo de
manhã quasi todos os agttístos ' vâo e
veem a pé, marchandoem companhias,
vindo uns emquantovãp outros, encon-
trando-se e parando para se compri-
mentarem, ou referiram alguma histo-

ria. A fonte de Vidago, que é a mais
frequentado, fica- no contre ;de um ter-
reiro pouco espaçoso, ligeiramente ajar-
dmado, trlangular'e cercado de um la-
do pelo riacho d'Oura, e dos outros por
parede, tendo á entrada um arco ar-

chitectural de madeira fingindo pedra,
construido desdenuo D. Luiz 1.°- veio
pela_ primeira vez_ a Vidago.

* E' abrigado. ,por uma. especie de

chaletyalto e da forma d'um octogno
regular, tendo porta só em quatro la-
dosqppostos. 7

.Dentro fica, no meio, a fonte da
agua, que sabe de uma torneira dema-
deira, que se abre'só quando se tem a
servir os egoístas ou a encher garra-
fas, e ao péltma cmleira ad hoc, onde
está constantemente sentada a pessoa
que serve as aguas e enche_ as garra-
fas; a um lado o engenho _de arrolhar
as gui-raias, e mais_ a0- lado a mesa e
engenho de as limpar antes de serem
cheias; a um outro' lado uma especie
de patamar, onde se arrumam as gar-
.rafas depois de cheias e se acabam de
preparar, amrando-se-lhes a rolha,

mettendo a capsula, collando a marca
e o .distico, ctc.

Pelo outro lado estão dispostos :al-
guns bancos _em semi-circulo', onde se
septam_ os _egoístas á espera que lhes
sejam sei-Vidas as aguas, conversando
uns com os outros, vendo como se en-
chem e prepamm as; garrafas e ás ve-
zes dirigindo chalaças ás pessoas alli
empregadas.

,Quando no Grand'Hotel está a ap-
proxímar-se a horado almoço (9 ho-
ras da manhã) ou a de jantar (4 da
tarde) os egoístas encontram

.virda fonte de Vidago jumenti-
nha ,engraçadmnente carregada com
quatro contamos de ,agua potavele um
caixote de_ garrafas dlaguasmedicinaes
pai-aos hospedes «tomarem-na preshna
refeição.

E note-se que a agua vem nos can-
taros ás costas da jumento, e que tum-
bem ..é transportada em carro de bois
ás pipas, é tirada d'un¡ poço, oque «se
abriu perto da fonte das aguas medi-
cmaes, e depois de chimicamente ana-
lynada foi reconhecida uma agua e¡-
cezllente para. beber e para uso de co-

rrpàatriz, tem capellêo e ”

^' "ldago nenhum' 'esta- '

distancia por acaso accomoduda .para

C
i

mavam biiiquoletes. Aos miqueleteslies-

panhoes o duque de Noailles pensou

oppor os miqucletes francezes, levan-

tados nas províncias de Roussi'llon* c

de liéarn. FOrmou um regimento de

cem companhias de vinte e cinco ho-

Na ilha Formosa'está-se prefurando

uma montanha para a' passagem do ca-

minho de ferro. , _ " ~

Previsâ0.-~Uni celebre e

erudito allenião, aliirma muito seria-

correspvoude, portanto, 4-50 réis em re-

logio, ou soja o terço do preço da venda.

Na. Floresta Negra o' preço da mão

de obra é de tres quintas do valor dos

objecto¡ fabricados.

Iucêàáantescuidddns sobre-humanos 3.- . .

drum; e por isso égua eu“ se vae bus-

h ' ç; l 'n y

car tão longe e com tanto trabalho.

Pertencentes á mesma empreza. das
aguas de Vidago, além da fonte d'esle
nome., ba perto d'esta 'povoação duas

 

  

   

  

   

  

 

' Italia., por exemplo, diz que os espe-

ctadores estavam dispostOs a ouvir

uma. diva. ; outro 'jornal mílanez infor-

' ma quea plateia tinha tomado os ares

de 'mn juiz inflexivel, cemo se tivesse

_ l Este' valle, quere de pequena area

A c é banhado pelo riacho d'Oura,é o

unicoterreno, onde'se cultiva milho e

feijão, .maiszsó n'aquellas partes, que

Mas os genial¡ dumal, crueis tymnnos,

Envmeuamm tua , mocidade,._t v.

Puecta. razão o ,natural bondade. a

Não mdestclfuvír da sorte aosdamnos. '

l" i PA. i i 7 i fontes, a d'Oura
Quo empregueí! oh! que nas nz,

Para 'tc ver hónrar, desde menino, '

4) nome_ de teu pao l Mas Deus não quiz l

oh'z'iemmis arcànos do destino!

Podendo-ser no mundo tão feliz,

Foste morrer' datados d'uinassassino!

' 'A ira id'nln'gato.-Deu-

seita dias cm' Elvas, diz a imprensa.

d'alli. 'o seguinte-caso: «Um soldado d-

cavallaria *fez com que um' gato se asc

soubesse.“ O gato'correu' atraz d'elle e,

o homem aíilicto, refugiouá'se n'um tau-

de 'apreciar uma celebridade cousa-

igrada pelos npplausos dos primeiros

theatros lyricos do mundo.

,O que valeu :i nqssa juvenil canto-

ra foi a sua voz encantadora, foi não

ter quem a ensombrasse ¡raquelle es-

pectaculo, como testemunha La Lom-

barclz'a, foi o modo brilhante conto ella

cantou, o roudó. ç ,

No fim da sua primeira aria, Re-

gina tinha dominado a plateia, como

diz La Lombardia. No lim do rondó

   

   

   
  

mens, a maior parte dos quaes eram

contrabandistas quo a guerra deixava

alguns que não tinham logar no exer-

no paiz pela sua valentía e pelo co-

nhecimento das montanhas.

Ú regimento dos miqneletes fran-

cezes foi' chamado o regimento dos fu-

zileiros de montanhas; cada vez que 'a

França e a Hespanha estiveram em

guerra no tempo de Luiz XlV ou de

em descanço. Por ofiicines 'deram-lhes

cito“real, c homens muito conhecido

Dados ofticiaes demonstram que,

nos Estados-Unidos, bastam hoje 600

Operar-ins para fabricarem a mesma

quantidade de nteusilios agrícolas que

n'outro' tempo, aqui ha vinte annos,

por exemplo, só poderia ser produzida

por 2.145 pessoas. '-' i

Antigamente, na tecelagem ma-

nual, um Operario adulto fazia n'uina

semana 42 a 48 jardas de 'panno ordi-

nario para camisas; hoje, um tecelâo

produz, graças “á sua machine. 1.50u

jardas no mesmo espaço de tempo.

   

      

   

mente que nc'anno' de' 1900já se não

dausará no mundo. E *talvez tenham-

zão, o erudito allemão, pois allega que

a 'decadencia da arte de dansar é tão

evidente', e a em marcha desceu-

dente tão constante, que tudo lhe faz

presagiar um Íunesto "e próximo lim,

Apresenta depois *uma lista de todas

as dansas que desappareceram, como

o mi'nhéte, a gaveta, o. sólo, a parana,

a saraba'uda, etc., e'depois acrescenta:

«Se estas-"formosa, dansas, não

obstante o seu indiscutível 'merito ar-

'pódemsser negados com as aguas do

Dina; a outra terra plantada de vides,

que amarellejam atacados já cm mui-

tas partes pela phylloxera, devendo,

ao queparece, succumbir todas a' este

terrivel mal d'aqui a muito breve

trecho.

O aspecto, que oñ'erecem as temas

que se .avistam de Vidago, não é agrax

davel a quem, como eu, estiver hab?-

tuado a recrear os »seus olhares, dila-

tando-os pelas largas e verdejantes

campinas do Baixo Douro e Minho.

   

 

  

 

_
já referida, e a de

Villa? Verde, cujas aguas no gosto mos-
tram quasí .inteira semelhança ás de
Vidago. Essas fontes não estão expos-
tas .ao uso_ dos agutstas, masseum- ou
outro quizer usar das aguas d'ellas,
tem de, muuir-se da respectiva licença
,e d'uma chave _ir servir-se a si
mesmo. Brasas fontes estão fechadas e
só aproveitam á emprezo. para serem

1

vendidas em ,garra- l

A empreza das aguas de Vidago
,tem varias fontes mais, mas ficam mui-era chamada numerosas vezes ao pros-

cenio; tinha uma ovação enthusiastica.

Não a. abandonára a sua estrella.

p Um trecho interessante do jornal

La italia, traduzido pelo nosso presa-

Luiz XV, formavam um regimento de

fuzileiros de montanhas que licencea-

vam logo que a paz era celebrada.

No tempo do primeiro imperio,

quando Napoleão tentou conquistar a

Hespanha, teve necessidade' de' 'fazer

guardar os Pjn'ineuscontra as' incuré

'Nos Estados-Unidos, :o trabalho

annual de'dez homens é o eufiiciente

para'fornecer pão durante um anno a

"mil pessoas. .

A Os-transportes' que hoje se fazem.

por caminho de ferro, na America do

(Norte, com um pesâoal de 250.000 em-

pregados, nãose poderiam fazer', an-

tes 'da via ferrea,senão com treze mi-

zlliões'itlll'ror'iiéns e' cincoenta e quatro

milhões delcnvallos. As despezas ge-

que e asim rodeiado d'agua por todos

os lados, como n'umailhà. O gato não

lhe 'podia chegar. O bicha'no conhecia,

porém,la fragilidade do homem_ Cal-

culou' V' ue o' Soldado não _podiafiear de .

m'Ih'qhti¡ dia inteiro, porque além Vd'is. do college O Jmporczalç

so dãotinlla sete folegós como elle bi-r Regina Pucíni tem uma ligar-a' csbelta, . v' _

chí'litió esperouto deitado á beira' do sympathica, umaphysionomia aristocratica sões dos guemlhas. Em resultado de

"O SOldádÓ 'viu-se e @abelha f01'm051881m05: contaainda decretos publicados 'de 1808 a 1811y

" V ' - ' 7' ' l 5 e ' vinte anuos; a sua voz e am a. um pouco ,indu ,a formar un E

gado“ . para fôr? do, '399119, e infantil, subtil; mas se não tem o volume, a (39:81, ;das e amei g _ "FÇleidq-S

comefçodl WWW““ a do gato no extensão, é de timbre puro e Sympathico. ' (”1 _ a _85' , ' a? nim ortl

hoilí'em- ÍFéñzmeme a Parecen um _pO- Estas são 'hoje as suas imperfeições, que das,-constrmdas em pontos estrateg1-

Oslgatos'de Lis oa' não “coube-

tistico, cairam no mais absoluto es- Exceptuandoase os poucoscampos to distantes d'esta povoação. J

quscnnênfo, que* adm”“ que' em bl'e- das margens do O'ura, tudo O mais Ha: tambem muito perto de Vidago

Ve Malware?“ 3 monotonn PO“m e a são muitos, uns plantados de vides uma fOUÍB, Chamada d pilha que_ , , ' o Cam
insipida mazurcha? Awalsa, ondulp- Pouco Viçosas, outros amorim“. de é propriedade particular . da familia,
sa e enervante, muda poderia. subsis- ' muito_ pinheiros ou mal vestidos de ervac'ra- 4795300011113; escassa nas à. . g s o
tir; mas tal came ella se densa hajc. to noras, sem .matto 'e a espaços-i eriçados melhanteã ás de .Vidago um

certamente que desappareeerá tmn- \de^penedog_ , E, já que ;ano ;em pane_ gosto como na composição chimicg
Null-Realism"se'hã° ”Sin-ist"“ PTO* dos, é digno de notar-se 'no outeiri- 'Vidago disto e'maisvnada' l
PheCiars_d0 “bio alemão? Ahuma'ú- nho do Côte uma lage quasi' inteira- commdo_ é' de separar qjm mais

dade'delxará dédanmlpamàe 3011151' :mente plana, mas um pouco inclinada W'de, 56~ Chegar 'a construinge 1.
mais Sél'iü e_ 8"”? do que é acwal- que tem de superficie-'talvez perto de mini a linha: de ferro, que :está 131,::

raes da“ eprOração dos caminhos de mente? E' o que o tempodirá. com metros quadrados., de, modo (me é :tda e estudada, esta Fama-ção gem]
um dia serão corrigidas. dias, em compen- .cos dos Pyrineus,nma especie de guar- ferro da America do Norte em 1885 A“gmeutOde Pro'íth' uma' eira fornecida pela 'natureza aos ainda 3 ”mar-Se grande e po 105 ace“? a @heimqüahtló 95 &Ely-ag"" ãsãlhâ é:dying-uq::âgntggü da territoriais que deram “o nome de forum'de 460.2502000d006'réis. Se se \(;Lfâoç'f'mna' nota interessante .dos 'lawgdoresíde Vidago, que“. utilisam Póis então ccncorreráç para iss: né:

e assassina? eo se Imera“ com d., aos, usinas-n.5ass,ist- WMf* df* mg“ rre- P'°g”°3““sd“râãp°lfçâ°p4° ta“? à““ e““ W“- ' ' “é ”wa-'M de' MWo agent' :dá @WEpndWlei ”gm“ “traz rança de phrase, e aquella maneira de api-e. 9538"““ em Wilma fãmndes_°Pere~ mas de_ “Want e em? agua¡ .monmem cima“ _ e, om e “n°11” ' a' Alem de que nem a natureza nem aguas medicinaes, como tam'qu um- › ' \çoes de guerra, e, depors de maltas re- to, gastar-sedan mais de qumze vezes vmte “latinos" 'a

   

   

  

   

   

  

  

   

 

    

 

  

    

   

   

  

  

   
  

    

   

  

   

  
   

 

  

 

  
   

 

   

dos &dao; mas Edil? _tal Plíanchada sentar-se e de dizer que denota a artista de _ e _ _ . pmünáa 'exportava a arte omarecem attractivos em Vida' meio faca de Viação' que augmentará

do “apnéia pai-!soil dyêstá para me; seem, de pñmeim ordem_ . orgamsações'e de 'uma' 'bella defeza aquella quantia. 521:14*õ<lulpgrammas de café. No an- g0, esta: pos-039,30, .é- demags-..a mais a ?concorrencia dos egoístas' e dos cu
099:.- ; › t u Uomtudo o que deteruunou o seu succes- dos Pyriuens em 1813, foram lícen- ' 'Vê-supor aqui a revolução que' o no passado expódtou 12159002 kilo- riosos. v -_desprovida de muitas cousas necesqu

:rias, sendo preciso mandar vir de Wl- '

la Real (distante cerca_ de =10*-l'egua's) '

'ou'de"Cbaves'(distante cercarde 4 le- -

giras) vacca, trigo, fi-ncts,1pspel,-tinta

etc., etc. ' 'A ' - '

“' E-se no Gaaud'Hotel os bos

lllgx'f a); ' ' ' ' ' 1 v - ' 'so foi asus extraordinarià avirtuosiuh ma-

n a'guifmtada na. acena da loucura, e capim“- ceadas em 1814'

É# 13.11 321411,'. utente na andem-ia com a flauta.

031mm??? ,lí N'esta cedencia fez verdadeiras maravi.

.Ôldigádos lia'dias 'fallam lar- lhes do (picchettatm, do escalas chromati-

1"" ' ' ' cas,.dc notas agudas, etc.; e com uma agi-

lidade e precisão rarissimas. .

vapor, asinachíua's ea divisão do tra- grammaà','ou indie do' quint'uplo da ex-

Os Alpes 'tiveram tambem tropas balho teemf'o'pera'do na industria? portimão' 'de 1859333 Vinte '801108 8
especiues; Em 1706, depois! da perda Andõrinhasviajañtes eípmmãó'de cacan'foi de 13Í130'kl'3
da batalha* de Surin, Carinat examinou ;No domingo, ás 45-e um'- quarto 'da logrammas; em 1833gd6'1136271665 ki'-

rapidamente cincoenta e quatro com- tarde, o sr. João Desbouvrie, crendor 10313111111“: 011 qu'124 "9108 &léx-

panhias de montanheirOs dos arredo- de andorinhas viajantes. largou ao vôo, portaçãõ dell!?-à Vinte 81)"er =* '

'A A_ J; L. S.

.SÁRGEZITos com nun _

'-Pedem-nos a ublí ' ' à i

Pedes segue: 4 ' P cação do que

' . l -'\ , n' -Í ' ' ^. r

gamente tecendo os tumores elogios á
'4; PW¡ ¡ ”5: '1' 4..; .. " ›

um“_géntil compatriota_ Regina Pa-
_ _ A .. __ _r , _› , v ,v r _ Rebentaram a laust calorosos cnthu- . - _ - , y- .. . . _. . _ o _, _ _ _ 7 acíuí,:Pe¡Ç seu derbÊI-Épçkthwlpãgm_ síasticos, que a 0,3%”“ a repem'a_ p res de Embrnn e de Bnapçon para co- no patilhão de gueriada exposiçao de -----b------'uma¡ - r 'encontram todas-as Commodidades, é ; Sr; fadadmv.-Teutlb-SB'OrgalÍÍBadO um

zogíâ'uoñde.,óbtrege.n›m verd'aáeug tri_ Em todos os mtos foi chamada duas e brir a fronteira do Delphmado. Paris, um casal d estas andorinhas. O ' - - *t porque os empfeza-'ríos alem de terem comnnssão dos ex-sargen atos do exercitosempraglados, resolveu em sessão de 9l dd:agosto u timo, por meio d'uma ro d
,

v¡ .

ta
-

sentada pelo sr. Vieira , para pquldoíe :iii:econhecimento da existencia d'esta eounnissãsea todos os nesses collegas das previncias oestejam_ desempregados, afim de' se a que

umpho. Vamos: transcrever d'essesjor_ tm -vezes á, scene., e depois do crondcb as Depois da guerm; organisaram-se sr. Desbrouvíe tinha.“ ido a Paris para N" vertente d'um pequeno onteiro tomado umí'p'adeiro por sua conta,mwáàlgúm dos _ seus ¡isongeíros ap_ ovaçn s não fim: de modo _mais regular estas. primeiras entrar em combinaçoes com o ministro chamado 'doCôto do lado' que dá para possuem'cavallOS e carro proprio para
“gos, começando Pelo. !Ill Pun alo. Diz 313111-1çiosarpd.-Aicaba companhias alpmas, e a sua utilidade da guerra..relativamente a' um ando- o Sul, fica 'situadas pequeno povoação ir a Villa Real' muuir-se de tudoo que

este acreditado jornal: «Era grande a «le fallecer o alho de (Tem-g.: build. t01 tão aprecmda que, çm 1848, pediu i~iiilie1ioinilitar na esplanada. dos In- de Vidago, em Vidago nãO 1m“ > o_
espécmüvaçno Púmico para _a primeira Nascem em 182-3 e segun'a a carreira a Brunet, senhor _de lAi-genticre, or- validos. .Pinho trazido comSIgo duas Quem attender á fama das aguas Tem tambem o 'Grand-'Hotel ca- grega..
rcprcSentnçãb 'da Limits, ea espectatim artistica, entrandp em 1840 para. o gainsador dasmihclas delphmezas, nm das evcsinhas, de seis a sete semanas alcalillO-gçfosaãnlitÉ?czts-arsm?íbagíqnç' pe"“ ?Optio para nos días Sahctiñca_ ::wílglàqtfâgüãeãta COmInissão; devendo vemupiihüepálmgnm Paim _aki ágn, Re- atelier de Delaez'ou..0_sseiis _trabalhos plano de cmtstitmçao permanente _de :de edarleg-mns como Os pObIá'esnâytnimaef" chama ?qmimujtpg'visuáptgg*tgn§g aos-dize¡- a migpggoumgempmgadog ,m od ¡ga-nm* &afígmãgl; “a @me

giua Pacini, a qual Wi?) até» nós pre- urnstwop mais notaveis «matam a¡ .tropas de montanhas. Brunet aprmen-lmmvam de gaiola desde Segunda-'fer- dentro' conto de! fóra rw- r'sñíws' * 'thotpeden me¡ tañibõthb'pcv'c (167W com " u' anymore, 'W',
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qualquer _documento que seja' preciso; para

interesse' as classe.

'No dial? do corrente, a commissão vao *

tadeEl-.Beiummemo- _ ,. . 1 .. . .v . v
rea¡ ,,0 qua¡ Pede 0,, emprego? _que estão de_ lvceu ou L e mstrucção primaria com-

crotados e em relação áscathegorias dos in-

entregar a Sua Mages

teressaclos.

Temos a doclarar"a v.

c'- npresentada a. Sua

quando nos dirigimOsipara esse tim;

A eommissão desejando que todos os seus

collegas que se acham n'estas circumstau-

cias e não podendo dar-lhes conhecimento

(Festa resolução, toma a liberdade de pedir

a v. a fineza do nos coadjuvar, concedendo-

nos um cantinho das columnas do seu mui'

acreditado jornal', a lim de dar publicidade

d'este assumpto, que a nosso vêr é de gran-

de ímportancia, e que desde já se declara

muito agradecido.

que a commisaão

Magesmde pelo sr. pre-

sidente,do conselho de ministros, quenos re-

cebeu com toda a delicadeza e delferencia,

m5, deverá' o aluinno "apresentar cáti-

dão de ter dçz annos'y de edade e de ap-

provação' no. 'exameí 'de admissão , aos

  

  

  

22a 26,

pleinentar. Para a matricula em todas no dia 29. Voltas-'Partida de Paris.

ou algumas das disciplinasdos' outros nos dias 29 do corrente a *11 de outu-

annos é 'preciso certidão'de 'approvação bro proximo, por qualquer dos; com-

em todas as disciplinas do _anno ante- boios que fazem o serviço directo dc

rior. Para a matriclila no 1.° auno dc París á fronteira liespanhola. Chegada
grego é preciso certidão de approvação a Irun, no dia 30 do corrente a 12 de
na 1'.“vparte dellatim. Para a 'matricu- outubro. Partida de Irun 'de 30 ai 16

la 116,2.” anuo_ de desenho, allemão c' de outubro, chegada a' Madrid de 1 a

grego 'é preciso documento que prove 1'¡ de outubro. Partida de Madrid de 2
apresentação ou passagem no 1.° anno a 19, chegada a Lisboa de 2 a 19. Os

da respectiva disciplina. A matricula. portadores d'estes bilhetes poderão á

dos alumnos que pretendem fazer exa- ida effectuar a viagem directamente ou

me singular, faz-se sem dependencia com paragens de alguns días na capi-
de classe mas com as seguintes condi - tal visinha. San Sebastian e Hendaya:

a 2'5 do corrente; ,chegada a Madrid do siado desleixo e índolencia
partida de Madrid de 23 a2?, primento de seus deveres.

chegada a I'I'cudaya de 24 a28, parti- cordão:

da 'de Heudaya a 28, chegada a Paris
Considerando que os doçumentos apro-

sentados pelo amusado, _para mostrar as ir-

regularidach do serviço camarario a cargo

da camara accusa-lora, são uma verdadeira

' excrecencia. por isso que nada podem 'ne'm

devem aproveitar ao medico arguido, seja,

ou não, clcl n=1uente, as falas commettidas

pelo s-:u accusador, emmatena que, perfor-

ma nenhuma, pondo com a da accusação,

desconsidcra como inuteis taes documentos,

sentindo que houvessem sido oti'erccidos;

Mas, considerando que está. provado, até

por sua propria confissão que, durante uma

longa doença que sotfreu a sua arcada, não

se prestou o medico accusado _a visitar doen-

te algum, nem mesmo a ouvir o que o pro-

curavam na casa de sua residencia, d'elle, o

'lo cum-¡mente

?iso ac_ 5. que não tinha, pois foi visto por toda,

tos? Então os sm. tem o atrevida des-

caramento de se subtrair á responsabi-

lidade d'esses insultos e fundados n'es-

sa nega, ¡reeditam nova dose n'uma cm'-

ta? Ou, os srs. se desnortearam com-

pletamente, ou me obrigam a recom-

bial-os para'o Conde de Ferreira ou Ri-

lhafolles. A redacção atreve-se a negar

que um dos seus redactores fazia ahi as

correspondencia que subscrevia com

o pseudonimo de José Paulino? Não,

porque elle já o confessou, como muito

bem sabem. A redacção quer e pode

negar que essas correSpondencías fos-

sem depois discutidas, corrigidas quan-

'lo necessario e approvados em conclu-

ve dos redactores ? Não, porque o con-

a esse serviço com pretexto da

  

  

  

 

  

        

   

  

uo dia immediato, na romaria de Nesta So-

nhora da Veiga, a 9 kilometres de distan-

cia, mandando-o aos barbeiros que por ca-

ridade (sic) lho lizessem o que sa ' ;mas,

porque passado um mez, o braço estivesse

muito inchado e sem oder movel-o, man-

dou chamar o accusa o, que apparecenlo e

vendo o braço, sem lhe tocar, como da 1.'

vez, mandou -o ao barbeiro Balthazar, e ou-

tro homem, que alli presentes, puohassem

bem pelo braço, o que feito, porque o doen-

tc sentiu dores e se queixou, despodiu-se

para não mais voltar, dizendo-lhe que fosse

para o Porto, onde havia maehinas proprias

para fazerem o que não podia executar-se a

braço de homem; e ficando por tim aleijado;

Considerando que a materia do conside-

rando anterior encerra circumstancias de

gravíssimo. responsabilidade medica, pois

nie. de todos nos. Vi-me obrigado a re-

ferir-me, vagamente, ás corresponden-

cias de José Paulino. censnmnrlo-as,

já. pelas razões apontadas no mesmoar-

tigo anterior,.já porque ,aqui muitos

meaccusavam de ser eu o seu auctor.

Precisava, pois, que, se deñnissem -

responSabilidades e_ osisrs'. vieramlogo

dani-.sta, orientação á. _polemica cujas

consequencias irão solfrendo, já que

assim o querem. ' j

Angeja, 9--9-89. ,

Ricardo Souto.

SIMM turmas

   

A SABIASLNHA' efessaram alguns ,dos redactores, não

ha muito. _ _ ,Como era o dia da santa de sua
A redacção pôde dechllar de 81 8 mamã, e como á noite havia banquete ^

responsabilidade d'aquelles escriptos? de gala e baila em casa. de seu pao, o

Não pelas razões apontadas, e porqu ministro, ;permittiramexcepcionalmen-
consentlu na sua publicação sob um te á pequeninaLüi, que assistiam á

pseudonymo que 9110013““ Sente dá¡ re- sobremeza, que visse as coroas de flo-

quo é altamente condemnavel, por isso-que, que, pelo conselho do acessado, mandando
não havendo outro medico na villa o haven- o doente procurar a machine. para. lhe dis-

tcnder o braço, o que não pode admittir-sc

so aconselha quando ha fractura, provado é

Toda a cortes _ delicia dave ser dirigi-

da ue' presidente“ ax commissão, Calçada do“

Agostinho de Carvalho, n.° 7, 3.° Esquerdo.

Deus guarde a v.-Lisboa, 9 do setem-

ções: Para a primeira matricula deve- e á volta, sahir de Paris em qualquer

rá o alumno apresentar os documentos dos dias '29 do corrente a 11 de outu- do doentes em perigo de vida, como um que
exigidos aos ordinarios; se a discipli- bro, podendo tambem descançar 'em chegou a ser sacramcutado o nunca visita-

. _ _ .. _ . .4 Y na Ou disciplinas' que quizer frequen- ln-un, S. Sebastião e Madrid. Das via- do pelo medico, como depôz o parocho, tes- que esta não existia, e que havia deslocação_ brodc 1889.-:br¡redactor principal do Cam- tar, estiver ou estiverem divididas por gens economicas é a ultima_ temunha de defeza, a vida da creada'doeu- pelo menos conmmitanm, o que o “amado
peão das Previna/.Is.. _ q , . . - _. V . . to, por corto, não corria risco pela. ausencia não procurou reconhecer quando o doente0 prastdçilte-Átúpierãq'Augugto da 3,1. dll'ferentes annos, nao poderá matncu- - Os gatunos tervelham pot aqui qu”, momentanoa do amo, “qm. povoação se um apresentou pela L. vez, pouco tempom, cx-segun o sargeu eng

' o - l 5'
- - -1 l ~ -

. .
c

-

_ Í enhelrm, 01.0 lar. seno auno segu1n.e sem mostrar aos. centos. Agora reg¡ essou um des u'extensào tao curta.; o, ;inda menos, quam- depois das pancadas, occasião em que, ge- dacçao; ao mesmo tempo tem-se esqni- res' as camelias, os feixes de jug'e os
secretario, Arthur Jose Alves Pewoto, ex- documento de passagem ou approva- mais celebres, mas a policm encon- do, do quarto da doente viesse ao sou gabi- ralmente é facil a redacção sem auxilio de vado a, descobri¡- o auctor ou auctores macissos de flores dos Balões e os bos
estrondo sat' 'cnto d'infanteria' O 2.” socreta- ~ ' ' “ ' ' _ ' ' Y n t 'r o ' ' r ' ' - '- - ' ' - -

1.1:;Mahmâ; (rAlmüla Pina”) “Mgundo çao no auno 1mmed1atamente anterior. trou-o e deu lhe o devido deetlno. Lm 1° e mf“ t_ à @03:11 L? ÊOCWÀWW um macbway 9 Sig?” 8 From?” ° 1'?“de dos escriptos, tendo para 1850 já., sido quesinhos dos jul-dm, illuminados ,por
, , . " “. ' Os alumuos dos lvceus,ad¡ados no exa- collega nosso conta com graça o seu 'Ps q"“ws (”um a _- 'Émbdm a l“ pe' mem”? que? mal” tarde” pela mam Part” ' l d 'd fe' ' '

sargento dengephcria; O thesoureiro-C'y-' me de tmn das d-igci li"“ úe reten t_ '1. . E, '. dia. soccorro para um tenmonto n'uma mão, nem com machiua se conseguc;.. . . . . . "madê por a' 3111351 e ten O 5¡ 0 “a uma luz phanmsnca- Mas a 'Pequemta
Prilu'w do Nascmiento, err-segundo sargento da 'f e L -ódpm -mtât _ pI euãon 10 com um po lcm. assun que e que ,ovo para_ ser pensado de ,recorrer ao

por 1mm uma, inumaçao formal, áqual admiro“ sobretudo o seu velho amigo,
m re uen ar e rlcu ar-se o es r :

'
- ~

'

(1_ P crew
a redacçao se apressou logo a respon- mas quam occulto pela; mas, pelas

(“Fulham d. . .d barbeiro Carona, 0 Que este e o ferido con- Nãfarm segunãe daiegws 6;" ao~. ”_'-.""'_ no anno imme'lato se tiverem 31 o '. - ' firmaram de ond : 30001' 30 01' se" 91113513 0 e¡ 61150 . . ' - r .

t _ _ “Jos“ mundo] o Ilth um dos mam a., p O . . . , l P f - . l . de¡ -me com a dlba canta, D30 111051213““ cruzes¡ estl'ellas¡ pelo¡ cordões e
A J- v - amados pela. segunda vez na segunda, ñnos gatunos de Lisboa, desappamceu ha _ Considerando que é inteiramente mac- e em que sc risam bem as ¡rregu arl- [104108 os aucmres dos escripr mas, l l E“ h d h

12 DE SETEMBRO DE 1889. época de exames, e se não houver in- to111130** (1'39“1- A [muda-(1119 gosta dc Ver celta?“ a de““ d°_3°°“5840› baseada “a dades connnettidas pelo medico que - l d d d- à pc ils pacas' a con eee'o e .a. - . . . d h d os sous conhecidos a mondo procurava-o gravl'ldavde da 1110193““ da' (Breath, nos seus . d . d' 1 ¡'dad msn tan O'me e novo' e meu °°me mmto'tempo- de sempre' EStá hab!“

Foi nomeada Tuna commlsSâo re- compatiblllda O nas oras as 8.11138 . 7 , ' . . _ para 88g] aça esta 003, 1 e se cn- l.. bl. . . t. ._ _. _ _ 'P _ d. l. . 1. d d. . l. ,unicamente para saber como elle ia de prepnos padecimentos moraes e physicos, com“ á sua frente am combatelm que nao pu lcava a m lmaçao e que mada a mena, os dedmhos pelas pra_
8P. e

0_ . . de negOCÍOB' Mas e hoxueln não attestados pülo medico dl'- Margarldo, 0 na i l É, _ . eu a
O

, . ç , . . . . ' o Y' _ _ y . _ ' . .
(1,65me dos nego““ das Ohms Pubh' O amo segumte' * ao po emo me¡ “PP“'wa' And”“ 0m “negmmm- T'nha “m1,“ a “na, .P°r algum“ Vez“ dm"“ em ql.“ quer ep (em a O p“meno ella tmha collaborado nos Insultos. c a brincar-lhe com a bella cabelleira

exame de qualquer
medicos; por isso que não pode conceder-se a fugir.

. ' ' ' disci lim. do anno fuvido aos caloros e -l morte coiso» da ca 'ca" commermo e Industria o com- P L o A ' _ P1 . . . _ ~ .- ~ .' ' _ . , v - _

po?“ dos Em conselheiro Bênto For_ immedíato sem obterem approvação m, 6 ,um percorre, o Mmhn, onde a fm_ que um medwo, ,ando mmcm cbngação _F01 nomeado amanuense da ad_ hntao nao é claussimo que a re bianca. Mas apenas naquelle dia ou

   

 

    

    

    

   

     

tuuato de Moura Coutinho d'Almeida

e Eça, director geral .das, obras pu-

blicas e minas, que servirá de vice-

presidente, do conselheiro Ernesto Ma-

deira' Pinto, director geraldo commer-

cio e industria, dos deputados da na-

ção_ Julio José Pires, vogal do conse-

lho superior do commercio e industria,

e Antonio Fraqcisco Ribeiro Ferreira,

membro da associação commercial de

Lisboa, dos engenheiros de 1.' classe

João Pedro Tavares Trigueiros, dire-

ctor dos caminhos de ferro do sul e:

sueste, Augusto Cesar Justino Teixei-

ra, director dos caminhos de ferro do

Minho e Douro, João Anastacio de

Carvalho, director dos caminhos de

ferro do oeste, e do engenheiro de 2.'

classe Francisco 'l Perfeito de Maga-

lhães, chefe da repartição de caminhos

de ferro, _afim de proceder a. um setu-

do oircum'stanciado das tarifas em vi-

gor nos caminhOs de ferro, explorados

por conta do estude' ou por conta de

companhias com garantia dieste, exa-

mine toda's as reclaamaçõ'es que sobre

este assumpto têem sido 'dirigidas' ao

governo, e proponha as modificações

que 'tiver por mais convenientes no

sentido de dar a possivel unidade c

regularidade ás tarifas dos mesmos ca-

minhos de ferro, "attendendo'aos inte.

resses da agricultura, commercio e in-

dustria, devendo procurar tornal-as

tão beneñciosas, quanto possivel, sem

prejuizo dos justos interesses do estado

e das companhias subvencwnadas.

- Durante a legislatura de 1887

a 1889 falleceram 20 pares do reino,

sendo 14 vitalicios e 6 electivos. Os

Vitalícios-fom: visconde das

Laraugeiras¡ visconde de Ill'ontesão, A.

A. de agem, 'bitpo de Portalegre, vis-

conde derBorges de Castro, marquez

(lu Graciosa,'visconde de Paradinhado

Outeiro,'“con'de de Fonte Boa] semi.

ro Arrobas, Miguel 'do Canto e Cas-

tro, creehispo de Braga, Jayme Lar-

cher e marquez de Thomar. Os electi-

vos foram: Augusto Zeferino Rodri-

gues, dr. José Fructuoso Ayres de

Gouveia Osorio, Antonio José Antu-

nes Guerreiro, Domingos Pinheiro Bor-

ges, Francisco Augusto Florido da

Moita 'e Vasconcellos e José'Maria Lo-

bo de “Avila. '

- Começou no dia 11, e termina

no dia-25 do corrente, opraso para a

entregarlos requerimentos dos alum-

nos que pretendam-matricular-se para

o proximo anno lectivo, sendo-lhes, po-

rém, pmznggüda a matricula dentro de

tres dias seguintes' áãnõlledem 'que,'nà

ultima época!, Wirelme exame.

A matriculdifaz-se por anuos successi-

vos e só nas disciplinas comprehendi-

das em cada aluno-"ou “classe. Para. a

matrigula em fodas ou 'algumas dasdis-

cipli'p'as do 1.° anno do curso, 1.° anno

de desenho e 1.° anno de lingua alle-

   

FOLHETIM

_- ntesmoscs'r ,

n manutfnttnnitnt

XVIII_

O success!)

-.- Senhor que dizeisl

- E' a sorte dos reis 'que se tinam,

meu filho. . . Ah! se me lembrasse só-

mente o que se receia na morte?. . .

Mas a França. . . a França. . . onde

se despenha ella? e meu neto, qual

será o seu futurol. . . l

- Senhor, a França vos denomi-

na o Bem amado, por muito tempo

ainda vós justificarcis este nome, e' _o

Delphim o merecerá um dia. . .

- Não me illudol ._. estou fraco,

está a terminar a minha existencia

accrescentou Luiz XV, meneaudo tris-

temente a cabeça; e demais, acredito

que certas 'mortessâo significativas; o

marechal de Armantíercs, o marquez

de Chauveliu morreram repentinamen-

te diante de mim. . . no meu gabine-

te. . . foi um aviso do céo. . .

-- Não penseis n'isso, seqhor. Esta

doença é perigosa, mas osocmdados. ..

- Os cuidados serão Infructlferos,

homo sei; tambem'é cruel para num

pensar que tenho 'talvez cqmprometti-

do inutilímente “a vossafetisteuma: . .

:nas agora é ¡nuno-'wild A vossa un-

,pa meu., em que hmm adiado!, cura e a prespectiva do bons -Mgocios ocha-
q àhis um facto que vem dêmons mavam. Regalou-se por lá c foi fcliz, porque

_ _ a. industria rendeu. Alarmado, porém, com
tra!“ 'O que é que 0s “05505 compatrlo' 'as noticias da epidemia, regressou a Lisboa,

tas vão actualmente buscar ás terras não para ticar aqui onde as suas relações

deSanta Cruz, onde hoje os colonos 00m 5 P011?“ ° 1"°°m'“°dam' mi“ Pam 1"

abundam e o dinheiro se não martha 3° Alem“” °"d° ”um” acabar a “taça”
. . , . ° calmosa, trabalhando em soccgo. A sorte po-facllmente como muitos julgam. Que_ p _ _ rem dura pouco! Hontem :i tarde quando

05 que (135%“m emigrar “temem n es' embarcam na estação do Terreiro do Paço,

tes quadros de nnsena e pensem. Ao com destino ú. Moita, esbarrou com um po~

  

 

comoe acetisado, deixe de soccorrer qual-

quer doente que o chame, porque uma sua

creada ou qualquer outra pessoa de familia g0

está. doente, embora, em estado gravo, não Cruz-

havcudo outro medico, mostrando, assim,

desprezo pela vida c saúdo dos outras, prin-

cipalmente sendo, como é, certo que a crea-

da doente ou qualquer outro enfermo, como

doença tão longa e do natureza quo se diz

na dofeza, podia, sem perigo, prescindir da

presença do medico por mua ou mais horas, verendo abbade d'aquella freguezia.

sando preces em honra de Nossa Sc-

Inaude chuva.

nhora du Veiga, para que a Virgem

-- Falleceu nas Mós a irmã do re-

sr. governador civil de Lisboa apresen-

taram-se ante-hontem, João Jacintho,

de 36 anuos. trabalhador, natural da

_ilha de' S. Miguel, 'sua mulher Anna

da Conceição e dois filhinhos menores,

dizendo que tendo ido para o Rio de

Janeiro em abril ultimo, alli luctaram

com a maior miseria, vendo-se força.-

dos para não morrerem de fome, a vol-

tarem á patria, mas como não_ tinham

meios para se fazerem tranSportar, ti-

\ieram que deixar-alii contractados por

5 annos, um filho de 12 annos e uma

filha de 10. Assim, á custa do capti-

veiro dos filhos, conseguiram obter o

dinheiro para as passagens. O sr. go-

vernador civil prometteu-lhes que lhe

abongtria a passagem para a ilha de S.

Miguel, o que só poderia ser no dia

20, porque é' quando ha paquete; man-

dou-lhes dar de comer e deu ordem

para que fossem dormir ao albergue

nocturno.

- RealisOu-se ante-hontem econ-

curso para recebeclor da comarca da.

Horta, compareceudo os seguintes con-

correntes: srs. Alfredo Pinto Gouveia

Osorio, Alvaro Almeida Garrett Cor-

reia e Freitas, Antonio Luiz de Maga-

lhães, José Gomes Franco, José de

Menezes Brito, José Maria. Lino Fer-

raz Bruno. Faltou o sr. Miguel Tei-

xeira Carvalho Vasconcellos.

- No convento de Santo Estevam,

de Leiria, ha uma freira professa, a

sr.“ D. Joanna Carnide, que completou

ha poucos dias o seu centenario.

- O governo de França, que é

republicano, prohibiu o clero de tra-

 

   

       

   

  

  

de alegria:

ou., Ilheu, então por aqui? Ha quanto

tempo te não vemos! Ja tinhamos saudes

tuas.

-- Tenho andado polo norte. Venho do

Porto e vou para a Moita, visitar uns pa-

rentes.

-Nada. Depois do tão longa ausen-

cia, precisamos de conversar um pouco, ma-

tar as saudades. ' '

- Vou-me embora, q lc o vapnr está a.

partir. _ '

-- Deixa o partir; ira¡ em outro.

ra vamos lá até á esquadra, ver os outrds

amigos que estão tambem con saudades

tuas. Até o nosso commissario tem pergun-

tado por ti umas poucas de vezes. Dava-

nos cuidado a tua ausencia.

Mas... eu não tiznada!...

- Quem ta .falls. em coisas tristes ?. . .

E' só uma visitinha de amisade la'. a esqua-

dra. E tanto insistiu qu› oIZ/zcu não teve re-

medio se não acompanhal-o.

Na esquadra foi uma alegria, E como a

policia é sempre curiosa, tratou logo de in-

(lagar quanto a viagem ao norte lhe tinha

rendido, vendo-se então que elle possuia:

lima bolsa do prata com 105000 réis em

dinheiro. L'ma peça de D. João V, do va-

lor nominal de 1660!”, mas valendo actual-

mento a peso, 176500 réis.

Meia poça de ouro com a eiiigie de D.

Maria I. Uma double-Chains de ouro. Um

relogio de nikcl e crystal. Uma rica lapisei-

ra de ouro, e um annel do mesmo_ metal.

esmaltado e com a palavra Amizade. Foi

hoje mandado :i Boa Hora visitar o juiz e

escrivães que tambem deviam estar com sau-

dades d'olle. Havia quasi tres mezes que l¡

não apparec' .

-- Desapareceu ante-hontem á noi-

te o sr. Augusto Edmond dos Santos,

chefe da estação central dos caminhos

de ferro no largo do Conde Barão. Em

seguida procedeu-se ao arrombamento

balhar em eleições. E diz-se liberal e do cofre da estação, que estava a. seu

diz-se republicano o governo d'aquelle cargo, e o juiz de paz encontrou den-

paiz! O blspO de Sécs, reagindo con- tro uma carta em que o sr. Santos di-

tra o kezarismo do poder francez, di-

rigiu ao ministro da justiça uma carta

em que protesta contra a circular re-

lativa á ingerencia do clero na lucta

eleitoral, dizendo 'que esta circular oi-

fende o clero na sua dignidade e no

seu patriotismo; e accrescenta:

     

:Nós não somos estrangeiros; somos oi-

dadãos francozes como vós, e reclamamos os

nossos direitos, de que não podeis privar-nos. ›

Esta doutrina, que é corrente em

todos os paizes mouarchicos, não se

observa porém onde os governantes se

dizem republicanos, não o sendo senão

no nmne; nos actos são o kezarismo

mais desbragado de que ha noticia.

-- Eis o itinerario da nora viagem

a Paris, cinco libras em 2.' classe, ida

e volta. Ida.-Partida de Lisboa de 21

;Em

prudencia. . . não, não. . . a vossa ge-

nerosa aii'eição tem feito todo o pesar

esteril. . . Mas, dizei-me, soube com

alegria do vencimento da vossa de-

manda. Presentemente nada mais se

pôde oppôr á vossa nnião com a prin-

ceza Julia. . . Oh! foi-me preciso que-

brar muitas lanças por vós contra a

marochala e contra a casa de Saboia,

accrescenton Luiz XV sorrinde doce-

mente com uma adoravel expressão de

bondade. Foi mister usar de toda a mi-

nha auctoridade para impedir que se

tirasse a senhora de Soissons da abba-

dia de Montmartre.

-- Ah! senhor, tanta bondade! di-

gnas-vos pensar. . .

“ - Ou agora, ou nunca; amanhã

talvez seria muito tarde. . .Todo o meu

receio é que depois da minha morte a

princeza J ulia não ache apoio em ca-

sa de meu neto. . . Mas, se Deus me

conceder alguns dias, eu cuidarei d'is-

so; ser-m'e-ha aprasivel deixar-vos tão

felizes quanto o mereceis, meu caro

filho. . . 'i

no...o¡caneca-oo..,1-onooona-eo

A doença do rei fez rapidos e es-

pantosos progressos. Létorierc não o

deixou um minuto. E' inutil referir os

cuidados ternos, respeitosos e tocantes,

com que elle cercou o rei moribnndo.

-A vista do marqnez parecia mitigar

zia que se ia suicidar em virtude d'um

alcance que tinha para com o mesmo

cofre. Até á hora em que escrevo ain-

da não foi encontrado.

- Para a cavallnria da guarda

fiscal, vae ser determinado a todas as

praças, o uso do calção e bota de salto

de pratelleira com a espera adequada.

1.
_á_

CARTA DE FMCM

12 DE SETEMBRO DE 1889.

Cumprimos hoje a nossa promesSa

transcrcveudo o accordâo em que a

commissào executiva da Junta Geral

auctorisou a demissão do NOSSO actual

medico. Pela sua leitura claramente sc

conhece quanto é 'grande a ignoran-

cia, a malvadez e alem d'isso o dema

m-

salvar o principe se desvaneceu, e Lé-

toriere assistiu, com a vista fixa e tris-

te, áagonia, ao passamento do sobera-

no, que teve para com elle todas as

bondades de um pac. . .

XIX

O DUELLO

Depois da'morte de Luíz XV, o

marquez de Létúriê-re deixou Vçrsail-

les a toda a pressa, e regressou a Pa-

ris, e de lá á_abbadi'a 'de *Montana-tre,

para ver a pviiiceza Julia. "Sentindo-se,

durante a jornada, altefñativamente

abrasado e gelado, attribuiu esta doen-

ça dolorosa da' emoções crueis porque

acabava de I_ passar. Apenas chegou,

iuterrogon Domingues a respeito da

princeza. Luiz XV, moribundo, tinha

previsto bed¡ o futuro. Um ajudante

do preboste de França -estava estabe-

lecido na abba'dia, _por 'ordem do rei

Luiz XVI, para impedir á senhora de

Soissons de sahir e de receber as pes-

soas que não tomem 'munidas de umaI

authorísação _da senhora de Sou/"Bisa

Domingues nãopoude ver a princesa,

nem fazer-lhe entrega das cartas d'o

marquez.

Esta noticia foi um raio para Lé-

toriere. Sem duvida, contava com a

firmeza de caracter da senhora de Sois-

sons: mas sabia tambem o immcnso

licia conhecido que ao vel-o exclamou cheio 0 que, desgraçadlmonte “5° 300mm“ 110 Contava 75 annos d'edade. A'

detri-
caso sujeito, porque o acenando em

mento dos seus deveres, promettcu não sa-

Íu'vr de casa nem para o rei emquanto a

amada estivesse doente, como juram duas

testemunhas, uma d'ellas, a 24.', escrivão

de direito, o que offectivatncnto fez, não

pelos padeeimcntos attostadoñ, moraese plag-

sicas, por isso que, dizendo o accusado em

sua dofeza sobre esta parte, que teve de pas-

_aar todos os dias e noites á cabeceira da

duarte, confessa. a não existencia de taes pa.-

decimentos, pois que não pode com tão lon-

go e tamanho trabalho quem assim sotfre, e

provada tica que só a“crieada absorvia todos

os cuidados do amo, que-cousa feia-pro-

tcnde ser desculpado por não abandonar a

sua creada um só instante, ao passo que

quer que lhe seja relevado, como justo, o

dospreso dos doentes extranhos_ pelo facto

de, algumas Vezes, apparecer na Villa um

ou outro medico, que embora visse esses

doentes, os deixava pouco depois, sem te-

rem quem mais os Soccorresso, podendo,

pois, ao juizo do accusado, dispensar o me-

dico por dias ou para sempre emquanto que

a sua creada não podia. prescindir, por meia

ou uma hora, ao mcnOs, da presença do ho-

mem quo devia, pelo seu cargo, em cumpri-

mento das obrigações contrahidas e por sen-

timentos da humanidade, visitar todos os

doentes, o que podia fazer sem prejudicar a

croada e não julgar mais valiosas a vida e

saude dluma que a dos outros, mais digna

do cuidados a que soti're aqui, que as que

padecem e gemem alem;

Considerando que o accusado procedeu

por modo quo não pode admittir-sa ao me-

dico, quando procurado em sua casa pela

crcada de Antonio Julio, da parte d'cste,

ara, com urgencia, ir soccorrer-lhe a mu-

her que não podia dar á, luz uma creauça,

fez dizer a portadora do podido que não os-

tava em casa, onde logo foi encontrado pelo

atilicto marido da parturiente, negando-sc

ainda assim, a visitar n. doente, com pre-

texto de estar incommodado o querer tomar

um banho, apesar de porto habitar a doen-

te; dizendo ao marido quo lhe mandasse a

porteira para inquirir do estado do casoo re-

ceitar, o que foi forçoso fazei-se para se fa-

zer alguma coisa, e que podia não ser inno-

centc, embora. ofosso como foi, por isso que

o estado da parturiente podia ser dcvido a

circumstancias diversas mais ou menos me-

lindrosas e menos graves, c a chamada par-

teira não era mais que uma mulher das que

costumam assistir aos partos sómente, por

felicidade, para apanhar a creança, laval-a,

etc, sendo tudo isto 'jurado em accusação o

defeza pelo proprio Antonio Julio o pela tal

parteira;

Considerando que_ é culpaval o procedi-

mento do aceusado com a 18.“ testemunha

d'accusação-o Baraça_, procedimento que

confirma a 19-l testemunha e 25.', esta o

barbeiro quando inquoridos sobre o zêlo dp

accusado em cumprimento dos seus deveres

de medico; sendo cata que, indo o tal Ba-

raça na companhia da 19.“ testemunha, em

dia, um e nuno, que assignala a casa do

accusado, para lho concertar um braço que

julgava fracturado por pancadas que havia

pouco tinha recebido, este se negou inteira-

_m

rinhos do barão de Ugeon vieram

perguntar-lhe a hora que elle marcava

para o encontro ajustado.

O marqucz julgou cruel arriscar-

se a um duello antes de tornar a ver a

princeza Julia; mas já tinha sollicita-

do uma prorogação, não podia exigir

segunda. Resolveu pois encontrar-se

no dia seguinte, is tios; tar-

de, com as suas testemunhas, por de-

traz dos muros daherdade dos Mathn-

rins, sitio então muitbbfeppqtp,

O marquez tinha de'áoñ trinta e

sete horas: durante este intervallo, es

perava achar meio de se ;introduzir

perto da senhora de Soiggonh ou de

lhe fazer aolmenos entregar uma;carta.

A senhora Landry foi enviada á

abbadia de Montmartgp, disfarçada em

contrabantista: tinha" um so i :mento

completo de fazendas, de ñ ' e de

rendas. Para trazer rasão airodeira

deu-lhe um bello véoL_ A rodeigt, en-

cantada prometteu-lhe_ de a dàar en-

trar no pateo á hora do pasàfsio das

senhoras, que não deixariantgide lhe

fazer grandes compras. Magda'lena in-

formou-se das .pessoas de distincção

 

. que habitavam na abbadim'g rodeira

nomeou a princeza Julia.

-- A senhora M. .rtha, ama da se-

nhora de Soissons, não está. com ella?

perguntou a mulher do alfaiate.

a expressão da nossa condolencia.

Correspondente.

_W

A REMCÇM) Ill) «MOVIMENTO»

E 05 SEUS BESATINOS

II

N'esta correspondencia destacam-

se dous pensamentos. No primeiro au-

   

familia

  

ministração do concelho o nosso ami-

José do Nascimento Ribeiro da

-Na egrcja matriz estão-se re-

  

  

   

  

   

 

monstrar e convencer que eifectiva-

mente eu a calumniava. Podia insultar

á sua vontade quer em prosa, quer em

epi'gramma, xacara ou soneto que eu

tinha de calar-me e confessar o meu

engano. A redacção tinha então direito

de insultar-me e eu obrigação de tapar

o bico. Nada d'isto fez po

denunciar-se, e fez mal. Vin logo ater,

ra a fugir-lhe *de debaixo dos 'q .-.é

topsíar uma carta que a infantil e des- prestes a resvalar para o charco d'un-

norteada redacção do Movimento me de eia impossivel sahir limpaodiggê_

dirigiu e em seguida publicou; no se-

 

mente. Imagina a irretiectida redacção

gundo, mostrar que só á leviandade e que não é já aqui publico que'esses es-

á falta de critica da dita redacção cabe

a inteira responsabilidade desta desa-

gradavel polemica.

Trata-se d'uma carta, pacientes

leitores, que a redacção do Movimento

me dirigiu, arrogante e insolente, e em

que se me negava a publicação d”nma

correspondencia minha, em resposta

ou em destorço d'uma outra, escripta

por gente da redacção, que me aggre-

dia e insultava caualhamente, não ten-

do eu até essa data feito senão favores

á redacção, por quanto accedi ao pedi-

do que ella me fez para eu escrever

n'aquelle jornal, e fiz-lhe favor, porque

as exigencias da minha vida escolar

não me consentcm que escreva para

periodicos, e quando para isso tivesse

tempo, tenho á disposição jornaes im-

portantes como o Campeão e outras

dos melhores do paiz. '

Na dita carta tornam-se salientes

dois factos: A recusa d'um direito que

eu tinha de, n'aquelle jornal, desaggra-

var-me dos seus ataques, e o insulto

soez e desbragado, que se me dirigia,

proprio de quem, não tendo argumen-

tos e critica bastantes. lança mão de

um phraseado banal e atrevida, a ver

se por essa fórma consegue ao menos

armar ao cffeito. E' convicção minha

que uma carta n'estas condições desan-

ctora a redacção e a inhabilita, por

completo, de continuar na missão que

se impoz. Essa carta dizia que a. mi-

nha correSpondeucia importava, para

a redacção, uma aleivosa aggressão e

uma columnia. Aggredia-a porque me

aggrediu primeiro. Mas em que a calu-

mniei eu? Fazem o obsequio de rn'o

dizer, senhores da redacção, a mim e

ao publico. Seria por eu lhes insinnar

 

criptos a que me venho referindo, não

são_ obra dos seus mais proclarosmem-

bros? Não espero vêr augmentada mai

a vossa filaucia e faltado seriedade, em-

nova escusa. Se não ferem os srs. di-

gam-nos quem foi ou quem tomates-

ponsabilidade, que é essa a sua obriga-

ção. E so foram, em que os columniei*

eu, reproduzindo ou lançando-lhes em

rosto o que os srs. fizeram! Eu não os

calumniei nem teria. esse desplante; dis-

se-lhes duas verdades amargas. Os srs.

é que calumniaram ou trahiram a vos-

sa propria consciencia, insultaram a

sua dignidade e seriedade, perderam

todo o seu' prestígio, auctorisaram-me

a consideral-os uns tranpolineiros e de-

ram ensejo a que os vossos pacientissi-I

mos assignantes vos mandem tratar

d'outro ofñcio onde com certeZa farão

melhor figura. '

E' possivel e certo mesmo, que eu

referindo-me a toda aredacção, sovan-

do-a, seja injusta para com alguns dos

seus membros, porque ha alli indivi-

duos sérios que tenham sido vencidos

nas decisões do conclavc, mas emquan-

to não apparecerem documentos em

contrario, não posso deixar de referir-

me á redacção _em geral. Mesmo aquel-

le que por mais largo tempo se enco-

briu com o -pseudonymo dc José Pau-

lino, parece-me que não tem a culpa-

bilidade que se imagina. Mas se assim

é, fez mal, consentiudo que sob o seu

pseudonymo, compromettendo-o, escre-

vessem outros mais irrequietos e bilio-

sos mancebos que, não tendo conscien-

cia do que fazem e não querendo assu-

mir responsabilidades, escondem-se.

Esta mesmo a evidenciar-se com preci-

são o dedo dos criminosos, mas crimi-

que individuos da redacção tinham _: ”0503 “amores e iugratus_

collaborado na ultima correspondencia

firmada com o pseudonimo de José

Fazem gosto em promover (Festas

questões. Eu lamento-o profundamente
Paulino, em que se me insul ' a bem da nossa educação e da, hanna-

“

- Recommendaram-me á senhora

Martha, disse Magdalena, e estou cer-

-ta que, pela sua protecção, poderei

vender muitas cousas á princeza; te-

nho aqui', sobre tudo. . . uma peça de

renda, que não diria mal no vestido

de uma rainha. E a alfaiate., entre-

abriudo uma toalha, mostrou á rodeira

um magnifico pedaço de renda. '

_ Meu Deus! como é bellol O se-

nhor arcebispo não a tem melhor no

seu raquete, quando _aqui_ vem ofliciar.

- E pôde muito bem ser, disse

Magdalena, que a princeza comprasse

esta maravilha para presentear o re-

verendissimo: ao menos assim mio dis-

se a pessoa que me recommendou á

senhora Martha.

- Eil-a aqui, disse a rodeira.:

Martha entrou com semblante tris-

te e carregado.

- Está aqui, senhora Martha, dis-

se a rodeira, uma contrabandista que

vos é recommendada; traz as mais' bel-

las rendas.

- De nada preciso, disse Martha

com modo triste. ' _

-- Mas, senhora.-.. replicou Ma-

gdalena, hesitando e esforçando-se por

dar-lhe um signal de intelligeucia,

disseram-me que a princeza. . . desc-

java comprar rendas. e. . .

-_ Enganaram-vos, ou antes, que-

 

as dores do Luiz XV. Muitas vezes poderio da casa de Saboia,ca inñuen-

elle lhe estendia a mão em silencio cia da Senhora de Soubise na nova

com uniu,doce _gxpressão de gratidão. côrte. Estava mergulhado na amar-

macumba' todo a esperança. de, gui-a d'estas reflexões, quando os' pa-

-- Está, respondeu a rodeira, e reis enganar-me, minha amiga, res-

n'um momento a vereis, porque ella ponlcu Martha. Tendes os modos d'es-

desce quasi sempre a esta hora, em tas vendilhonas ambulantes, que cui-

scrviço de sua senhora. dsdossmentc se sbttom de voltar, para.

l
l

J

m

saber se'se está contente com os obje-

ctos que venderam.

-- @enhorou não me coufundaes

cem essas miseraveis, disse Magdale-

na, redobrando seus signaes de intel-

ligencia, se soubesseis quem é a pcs-

soa que a vos me envm. . .

- E quem é?

- Osenhor marquez de Létoricre. ..

Ao ouvir este nome, Martha trocou

um olhar rapido e mysterioso com Ma-

gdalena. As duas se combinar-am. A

rodeira ignorasz o nome e mesmo a

existenciado marquez.

Porém, Martha, não querendo des-

pertar suspeitas, cedendo repentina-

mente a este nome, replicou nhfm tom

brusco:

- Procurae outra tola, minha ami-

ga, eu não conheço esse marquez. . .

- Nada menos é que o sobrinho

o senhor abbade de Vighan, respon-

deu Magdalena.

O sobrinho do senhor abbade

de Vighan! . . . isso é muito differente,

exclamou Martha, porque m'o não dis'-

sestes de principio? O sobrinho do se-

nhor abbade de Vighan só recommen-

da pessoas honestas. E que tendes para

vender ?

-- Esta peça de reudm e Magda-

lena lançou um olhar expressivo a

Martha. E' bella e linda desde o prin-

cipio até ao tim; a princeza póde des-

enrolal-a, não lhe achará uma falta.

-- Quero ir ¡nostrar-lh'u só

tendes com?

  

vg,

rque nãoquiz_

dacção é a ré n'este attentado á sua vira dizer uma cousa que a intrigou e

dignidade, á. sua educação e, o que o saltando para osjoelhos do velho, per-

mais grave, ao seu programma de pro- guntou-lhe, se era com ofi'eito verda-

grosso (utl'. . . os homens pretendem ir de ser elle um grande sábio.

para longe). Mas supponhamos que a

calumniava dizendo que. era cumplice

sem o ser. N'esse caso sabe a redacção

qual o seu proceder ea sua defeza? Eu

lh'o digo. Estampar no meio do jornal

os nomes dos auctores dos insultos. Se

não fossem redactores, era facil de-

-- Hum l respondeu Mans, um

pouco zaugado. E tu, dize, és tambem

sábia? _

-- Deserto, cxclamn Lili, toda ver-

melha e risonha.

-- Então, diz o seu amigo, sabe-

rás o que eu tenho na nlgibeira.

-- Ora! responde Lili: são bolos

para mim, dos que se desfazem, e com-

prastel-os côr de rosa, porque eu sou

rosada. Agora tu, dize lá: Sabes em

que *pensamos bonecas?

_ Eu não.

-- Sabes em que livros aprendem

os passarian a sua ' '

-- Não, minha filha.

-- Sabes de que foi feito Deus Nes'-

so Senhor 'B v ' '

-- Ai, que tambem não sei;

__ - 0h! murmurou Lili' indignada.

Õ) que é que tu sabes-então?

Iheodoro de Banvüle.

m urina -

SYNOPSE DO

  

DIÁRIO DO G'O VERNO

Diario de 9

Boletim de sanidade marítima de-

clarando sujeitas a quarentena em ri-

gor de 8 dias as procedencias de Vigo.

Annuncio de estar aberto concurso

para o provimento do logar de chefe

da direcção postal dc Loanda.

Diario de 10

Annuncio para a collocação 'da 13.'

serie de bilhetes do thcsouro.

13593150 de. 1.1

Portaria mandando abrir concur-

so de provas publicas, perante o :res-

pectivo prelado para o provimento da

parochia deAlmofalla, no concelho de

Mondim da Beira.

Aviso para o pagamento de juros

do 2.' semestre de 1889 das obriga-

ções do emprestimo de 4 e meio por

cento.

Nota. do estado da dívida fluctuan-

te de 27 de junho de 1889, réis

12.503:872~3038. " ,

Companhia real dos caminhos de

ferro portuguezes, conta do deposito,

1.292:179§540 réis.

Companhia nacional de caminhos

de ferro, conta dc deposito, réis

women-5441. , ' a

Relação nominal dos portugueses

fallecidos na arca do consulado do

Pará, referida ao mez de janeiro de

1889. .

Portaria nomeando uma comunis-

sâo para rever as as actuaes tarifa de

caminho de ferro e propor as modifi-

cações que julgar conveniente a bem

da agricultura, commercio e industria.

Alvará approvando os estatutos do

monte-pio de beneñcencia da cidade

do Porto 1D. Atl'onso XIII».

m

-- Só tenho .esta, digna de vossa

ama.

._ Esperae, que eu volto, disse

Martha.

No íim da peça de renda estava

uma carta de marques, na' Qual este

perguntava a Julia o meio de penetrar

até onde ella estava. A senhora 'de

Soissous respondeu-lhe que se consi-

derava como sua mulher diante de

Deus, que estava resolvida a fugir da

abbadia, se achasse possibilidade, ape-

sar de muito vigiada. Que podia'ir a

toda a hora rezar á. capella. Esta era

separada do jardim do convento

uma extensa passagem subterranea.

Uma parte dos muros_ deitavam para

o campo; escalando-os no sítio que a

senhora de Soissons designava, acha-

va-se no jardimyao lado de uma fonte,

a porta da passagem, para o subterra-

neo. Forçada esta, ia-se -á capella. A

senhora de Soissons preveniu Láte-

riere que todas as nantes, a uma hora,

o esperaria para lhe fazer juramento

aos pés do altar, de só ser d'elle,Í',e ›

para combinar os meios de fugir

Inglaterra e de escapar ás .persegui-

ções de sua. familia.

a princeza Julia metteu esta carta,
escripta á pressa, no rolo de renda e

Martha tornou-0 a trazer a Magdale-

na, dizendo-lhe que a pl'iuoeza não

gostava da renda.

(CORÍÍÇÊWJ
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"Os minsnbseámo tddbs em Lisbon
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de Braga afñrmnm, que está nlli mnito'trOs festejos uma eXcursão fluvial a.

.Vaz, candidgíto bràehñfçnisieé' hontem'nssignnturd,

' Conhecem Mais pelo nome'de*Morgm'lo porque a familia. real está de partida

de Gotwidhñs'. 'Parece-quests déàenvolà l

- -a-' arriscada -aíieundidátiird 'do' sr: Land 'bordo'dáínnñó de guerra Destructor;

›- Organisou-se aqui uma pompa.- tribunal dn,_rolnçño do dis-f

nliiüiíie'&êáoôemfeêãdom_ 'tinturaria c tricto me; temzfr ,conhecimento de

ê'stíimps'ü'ñi;“deiidñhinnda do 'Rio Alca, processo", _que pende no" ?Índistricto

“para adquirir, por contrato como sr; A contrnAugusto Rodrigues Fernnpdíes,

' #- Realisou-_se ante-:homem nos pa- _ í _
:i l.'f' - ... . "'w .

,çdsdo'mnnlcipion abertura. .dos pro.

.pdstzis para _uni suppriniento de réis;
ir 7.¡

;1:2 QÉQ199:§_Q90;_çamgto ,qiipiêípálí

 

_ -- Passou hontern um violento fu-

"rí'scão pelo Atlantico, ao norte dps _Es-

tados-UnidosmSño numerosos os nau-

Aftagâosa "no costa ' de .NeWéJei-sey._ « x . U Ç J _ _v _ _ _ Y 'para Cascaes, sendo por-isso fpmvavel dr. José Saimhcs 'de Figueiredo_ Barretb oásissnssinop ekiñgui- ,reger :nas seguintes propostas; 3 'hójé a Paris e é 'egpeQe éllque'as'sun'sejoz'Nno se com- .s'eu ?alii o'espmtoptetrionco n ponto de que' aproxima asmgnntnra só alh te-' Perdigãofn_propriedade, terrenos, a_ dai-reformar 'o'deãpachd'que clásàífi- si'a“_jiscgndessà delí'gilcarreirnüo cop- mddn'á' @àüà'fféüa 'em Li 31,05; 'suapreiiehãe @de nd. presença de uma eph' mãoccnsenêirein ;que um estranho os nha, logar. Sun Magestndc “El-rei tem ' ' “ › \-
limit-;questo tâojjertó isosemezzeàge

nas' pmiimàiàdegd'uma- eleiçàô'geilm;

os «maiores do "gabinete permaneçam¡

díwsoã por' diferentes a

paiz, importando-lhe talvesmase cer::

to os negocios publicos, mais' mentio-

demldüêiíri'nr d'e'll'escom a, attcnção que

¡lr-mami m___os inn" ' ; 'pendentes assumi-

ptos do ' ' "- ° ' V Nd " mu'

 

@Mc's-sw-
snmptos_dergovemação publica, folga¡

da ver queto os_ osão, pr'ncipnlmente

aluelles a¡ q'n fi¡ iñepr'en 'emos laços

da. mais 'viver confruteráidnde politica.

T_)esde:que:chegsratniteetn tido' ami n:-

«ladnedeçnfcreneiásçremdtalido *d'ellas

:ngnmasmisões.›ñnpoi-ssntes, como é

o. til-zação do diabpars¡ 4a. "eieicão geral

de deputadbswquei uñnalwpareoe que

virá. a 'sonho-dia 20¡ d'outnbro 'proxiu

mo, ”adiando-'sauna ?caso n eleição da

camara-Míriam ›- ' A

Otan' _. presidente v do conselho logo

que' !chegou foi @Cintra vizitar' Suns

Mngestqdee; que estão !agem em &Oas-

cnes, « não "tendo. -El'e-reif r' sofrido¡ nada

comia mndançn. 1 Ã¡ ' 5

-s-»As noticias'de Vigo mais

tranquillisndoms.¡Os'aeommettidos são

em .menor numerore os casos' l'ntnes em

pequenis'siinn qiimitidnde. As prestou-

ções por'partéido goremo portugnez

é que nàonteem afronxndo. .U sr. pre-

sidentq do:conselho-, depois da; sua. che-

gada, tem'tid tambem dilferentes con»

 

   
   

 

.....s , x_ ^. . ._ r
representeuE eñectavamente os homens' 'paSZ-S'Jtds) ,uni pouco incomiuodado, mas

*tricto de ;Villn Roni um'cav'alheiro que

apenas¡ 'conhecido'nn câpital do Mi! guns jornaes 'l-lies'attribuern.” Um ha,

:nho' _pela ininiliu-Pi'menteBe Querer!, áquí, regeneriidor,recem-nnscidógpqne

estuiinipõr 'ads Bens ' concidndãos nm' sacomprnz em' egmvarnsituação hy-

nom'e'iestmnho, simplesniente porque gi'enica do monarch Felizmente; que

o sr. Lopo' concorreu para olhem Fil-rei não nquillo. que está eanan-

estar d'nqnelln Eun'ilingibojerodn colln'- do todo a gente'sérin.. A _

,rendâlenrpino'nns-innprãgos,^ê pñTf't'Í'lftr l i 5- 0 “sr. Antonio mam-..1o Villa#

numérico os' Iitmehnrenses'dão-o e'm'ni: emosclnrecido 'chefe da' repartição de

to sério.- Orúásepor'is'm'qne o illustre estatisúcs geral, enviou o seguinte .te-

membro 'do partido regencrndor não lcgrammn aos empregados dhquellu

'.logrnrá rcnce'r per alliuJ-I-:r 'menos que I repartição'2- ' › V

tibs'nmigos' do goi'e'rno não'vã'o em seu A Paris, 9.45.¡ (andar do. torre' Eiffel*
_auxilio_ Mas isto, de ímpôr nomes ea- Aos mens dedicados companlií'iros de tra:

Manos não ás localidadeg_ ,mig ea., biIÃlIOJ-LG re_meml›ér.-l')o scn'mnigo, Eduar-

trímhós até "no districto, seja porque d" FMC““ _ .
grupo forv-systéma é que não pôde_ to_ Í; o A resposta» ao telegrammn do sr.

lerar-se _e que ha de acabar n'inn pra'- banal-.'30 l maça? que "ao se fez espe'
. ~ A - _ .; ,r. ', fora seguinte:so curto. 1 . ~ Y _ _ r

, A ___I Dumaúe o robu-Bm-eâe-r cada , «Os companheiros do traballio e amigos,

mente, de-teremm gravidade que \ol-.-

 

vez .maisbbreditd do, "023.0, prá¡ A ¡agradecem penhorados ;1 lexnbrançnedo'nosso:
1 u.- Í. ll ' A

_›briosp amigo ochefe. ' ' =

, 1 r , 4 Guilherme 'Scala Rita;

-- Portugal será representzulo no

impOrtant'e *revista financeira do Figa-

ro, one' é certamente um dos iornnes

nimslmpormntes da França. fallfmfl'olcongresso dos omninhosde tbm-o, que, o

:dos fundos portuguezes, diz 'o seguinte: 'dem ab1'i1--s.3_:e¡¡¡ paris ¡'¡manhã pelos

aDepois da. Renda_ França, 5310 Os ¡'u'u_ era. engenheiros Almeida. de Eça.. Joào

dos Portuguozcs do ii (ill) 'qn-,- ¡iprcawimm Joaquim Mattos, Manuel Allonsf)

melhor tendencia. Peníliilo 'i fe'rme de thife”) 1 Phpcrgucirú, .Justino Teixeira c 13mm

8 60›49_› têm 5.1“_10 _11039213110 S*39:“Ê*1V33Pf~°uj !cisco Perfeito de Magalhães. A repre-
tO a bl,l:›-lgU,U._›¡-lu_›,&304-0ng›«-~Í)i,lu'Éenuuulo 0,_ ,íal l _ c l - _tu

_67,3beliiçib-_LiLbU-e!56,55.L'nigrnn-l J' É”” V P” a“” ° 0“““ 9°' .
de numero do cnpitulistns'francezcs toiu veu- l g“ems fm confiam¡ “Os 31's' engcnhm'
(Ildo os fundos' Italianos pára. comprar os'lros Joaquim Pinto de Sousa. Gomes o

ferencias com a juntn'desnnde: adiada] Portugueses de 3 011). E¡ um 'conselho que _i Mendes Guerrei 1-0,_

se tem faltado parnque tãoimpoi-tnn-

te assrumpto'se trate comoelle merece;

O que é de justiça confessar é, que ne«

nhum governo' prestada no caso mais

nttenção do que o actual lh'e tem pres-

tado. Dízvse apenas a verdade atlir-

mando isto; '* w

--à-Noti'cias chegados recentemente

  

"~*NU ..
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"ANNUN'C'IO ' ¡
XANIAS( JOAQUIM: MACHADO,

j brazileiro, legitimamente habilita-

do com procumçãode Joaquinr Bar-

bosa, "de _SuannnzLeJosâBarbosa de

Sant'Anna, os .antunes »legítimos repre-

sentantes do &nado-Luiz .Dias Aveiro,

com exclusivo _direito gosmbensrda ca-

pella vincusoba

invocmzâ'cf' e'. -. essa Senhora. da Con-

ceição, o no sitio _da Logon¡ duàeg'uezia,

d'Ilhavo, aununcia a venda d'esse (li-

reito e acçàode seus ciientes, para que,

quem o pretender, se dirija. no doutor

João Carlos reire Themiido_ Rangel,

adrogndo, na' rua de Bellomonte n.°

107 cidade do Porto, ou a Antonio

Mariánuo de Souza Ribeiro, em ;Estar-

reja, que a' esse respeito tem as ins-

trucções :pazecisase

LOTERIAS ,
&moment;megane“ .

'.aiiiiríií¡andorirõrsnn

. congressos ÇéMBIQ EM

 

   

 

   

   

    

   

  

  

 

  

 

  

       

  

   

:LISBOÀfLRuai"Arsenalpõiô a. (i-L '

PÓRTÕÂ-?Feira de S. Bento, 33 a 3;”) A

Faz publico “que sàtisiáz todos os -podi-

desde loterias' na volta, do correio, garan-

tindo não hwer extravios no correiotsendo~

todas as suas remessas feitgs em_ curtos cer-

tificadas ;“". p ' ' '

Aeeeita'iágeiitos em todos ;Us pontos do

paiz, dando bons reibronc'ims. 'E' um impor.-

tante. atribei- este :negóciopam 1080011111101'-

ciantes das provincins. .

'Abdixo publica' os diasidns exrrscções. .

das loterias :nos mczes _de aposto, setembro

o Mirror 'assim como *premios e' preços'dos

bilhetes, Eqüinos, decimos e oitaVos. '

' ' LOTEBIAS' PÔRTUGUEZAS

Em setembro, nos dias 14 e 'Zé-Ou¡

tum; 4:1' ;14-6 34¡ ' , ' x

,-¡todps ea loteriaso premio maior é de

§)300Q§000,

 

nós temos dado e continuamos a dar porque¡é bom › - Foi decretada a expropriação

_ de *notre parcellus de terreno nn fre-
E› usem] qnc'nos apreciam no paiz l guezin de Christovâo d'Ovar, per;-

mais íllustmdo do "|1me- - tencontes aos srs. Manuel Fernandes
-'- A Hespanhn prepara-se para Ribeiro/du Costa., Joâo Marin Gomes

receber snmptuosamenteo principereul Pinto e Manuel _Bin-beso B. Cnmossa,

portuguez noseu regresso ao paiz.- Em para n cometi-noção do ramal para. a
Sebastião prepnraoseélhe além d'oug estação de Ovar.
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MACHINAS w
4

NA EXPOSIÇÃO ,UNIVERSAL ;DE BARCELONA“

' __ _OPRIMEIRO PREMIO r V. .

MEDALHA DOURO ._
"'E'esta a melhor részposm que pode-más 'dar

'áÍlúÉHQS competidores que nos estão continua¡
mépte pró'voc'aindo'_a' 'eo'nfz-Qntos,

COJIPANHIASINGER, a. todas as
exposições a _qué tem 'concorz-idg. _tem_ Sabido

sempl'e'VlctOn°íosa,'en1 :Vista da solída construc-
»o

cao e_ perfeiçãódé tnàháillgo _suas meninas
deposit-tira. p p r 7 v _ ü Í .

.irarsnçõrs nr 500 _ans ;SEtilNlES 'E i Marmota.“ Gantz otscoiro

i PEÇAM-SE CATALoeos ILLUSTRADO'S j

«COMPANHIA FABRIL Ã'SINGEH'

75-Rua. de José Estevão-79 ' ' '

'SAVEIRO ' ' . Í A _' É¡

E'EMTODAS AS CAPITAÉSjDE DIS'rmCTo 'A ' '

BOOTH STEAM ser _.

-EM OÓMBINAÇÃo em .'

' m dia:: un inn simni

   

  
  

'Bmw-teem 'rdiãm Ir buster no dis- os_ seus-ineomznodos estão longe, feliz-p

   

  

 

_-Wn__,_sw -. o-- .

intima n, run POPULARES., ;

guest' "iudí'istiíiii de mongens nas aze-

nhas_cl'nqnellerio O capital é de réis

18üznüüsjuüj), dividido em acções de

con o Crime' como de'l'fferiineiítõ's de

qheí resultou a ¡noi-te, sem intensão de,

matar. O Sr. D. Agostinho _de Sousn'

l'. '

10023CW690Á réis. direcção será com-r Coutinho, delegado; iittepinoÍda 4.“ v.:-

'postàr de' tres menores o dividirá entre*

si; àsí'nttribuiçõfes seguintes: um dos

directores. terno isencárgo a. adminis-

tração cia-.fabrica, outro a administra-

ção 'e' deposito dos productos que a

compnnhip 'dever' no" Porto Ae o ter-
-otm'n

_cedro tera _peringinengin na sede da comj

pánhiilbeináloislocà, cozida nen terá o or-.

danado 'de :3005000 réis, afóra as per-

centagens" sobreífos-iucros. São sócios

fmidudorcs'je 'subácrcvemm todo o ca-

pital os' srs. "Alfredo Terreiro. da. Costa.,

Antonio Affonso Gomes, Antonio Caiu,

neiro dlAzevedo, Antonio Luiz Gomes,

Antonio; Pinheiro antós, Tromyson',

FranciscoVicente Marin Balbino, João

Augusto da. Cruz_ Braga., J0thnim Dias

\Guilherminm José Francisco Sabino

da Costão José Rodrigues Pinto. E'

uma' associação Ile-'homens intelligen-

tes a. que'on Não falta dinheiro neiu' cre-

dito e _que por isso pronutte muito.

.'._. Piwece ,que Villa. Real vae ser

elevada á. cathegoria. de cidade. Copi-

tal dhun districto importante deve-o á

sua posição, e ainda no bom nome que

tem na. historia patria.

_._ Foi determinado á superinten-

dencin. do arsenal do marinha que map-

de elaborar; pela. respectiva direcção,

_os planos, orçamentos o. especificações

de dois typosdc unnhqneims, de casco

d'aeo, devendo ser construida. no mes-

mo arsenal u. canhoneirn do 1.o type,

_confiando-se por cmicurso-ú. industria.

nacionle n! 'feitura !do cnnlioncim do 2.?

type. _Habilitadnlpnu estas obras ha,

squiupenns a, lümprezn Industrial, no.

tavel estabelecimento, capaz de bem se

(lesempcnhar'ld'obrns de grande tomo,

  

 

raJóg'o que "peld iínprensa' t'eí'e conhe-

[cimento da. foi-mil. erigido', cjrim'e foi

classiñcádo-lexiilbórn 'pci-feita. hair-

m'onia com? n. promoção de' Quer'ella_

raggraifou do despáCIio de pronuncia,

com o 'fundamento de que o snmmnrio

tiilhâ. preheuCliido .as lacunas e dps¡-

ciencia's do corpo de delicto, e posto

bem n. cliiiio que n !classificação devia

ser a'de "homicídio voluntnrio, puni-

vel pelo _artigo do codigo penal.

i -Ã folha oliiCinl pnbliCou hon-

te'in o. carta, 'de leirynnctorisnndo o go-

verno _n contrdjtzilíí 'a" execução das

'obras para. esgostq'e saneamento_ da*

cidade_ de C'oimlirã.:' ' "

_.-e Orgnni_soii~se nn corporação de

bombeiros 11ni:_1._óo_imnissâo para tra..-

tnr promoiñêr uma' recepção honro-

sa ao seu inspector e camaradas que

forum a Paris. Parece que todo o cór-

po e bunda. irá cepa-31405 :i gare e se-

rá. distribuido um bodo nos pobres un

escola. du rua da Inveja.

-- Vem no Diario do Governo de

hontem uma. carta, 'de lei nnctorisnn-

do o governo a croni- trib'inaes \arbi-

trios nvindorcs nas localidades .em

que houver centros iudustriaes impor-

toutes:

r_- Detennínon -sc em circular do

quartel general da 1.a divisão militar,

que de hoje em deantc todos os desm-

cmuentos e diligeucius dos corpos 'da

guarnição, que não tenham a percorrer

mais (16.25 lcilometros, tanto na por?

tidfi como no regresso no _quartel _do

seu corpo, façam estas_ marchas pelo

viu ordinaria. salvo o caso de grande

urgencia de' tempo. A

   

* l

_, .lSTlllllli Pilir.,

v _ e l' ^ NUMERO'TELEPHONICO"168 ~ A

,DE @USERÇONSTHUCÇOES NAMES COMPLETAS

i- COMP““ FABR'LFS'NGER CONSTRUÇÃO DE emos, comme' E“ mis, FOR PREÇOS mmmssmos í

_ GUNSTBMÃD na :uma: i' riniinnruaa .

' AÍCONSTBUCCÃO 'DE CALDEIRASI'

de fm'ro u va

It.“'' ;. R
_h

; coisirrrno r ASSENTAMENTO me PONTESETALLIGAS run rsnnms' E claims DE rrano

 

será redigido_ nodia 31 d'Outuliro.

    

tos'à'gliuez'es, _aqqu de 3,15 ip, c.

nuno( 'éolupànhja Fidelidade, 1_5'

contos'vínf G inezes' a. 3,10; «lo Bau-co

Commercialj309: contos, a _3 mezcs a

3,90,¡ Jdoiiines'ino brinco, 300 contos, a '

3' «vezes a' :3;19'- @emita acçeitóu a?

diins 'primeiras :propostas 'e a 'ultimo é

contos' dawpennltima, ' ¡ou scjám

Gonzoooâooo'rss¡ " _ ' “

r- 0 sr. visconde'da Ribeira, _3mm

oil'erçeeu no governo uma. ,propriedade

na Vidigueira .paira nleila senestntieiç-

cido posto_ de tratamento ántiphj'-

loxeríco. f A ' 7 _"

' --O combcyo 11;.Í_12:dzi linho

sul. que 'sao do Setubhl ã .-Íe 25 da

tarde, teve de ser cortado¡ entre' Pal-

melln-e 'o'Piuhnl Novo, por se'lhe ín-

cendinr um wngon carregado de apa-

ras de cortiça. .O ,fogo communicou-sé

a um outro pregou, que se lhe seguia,

tambem carregado de cortiça. A porte

do 'comhoyogque conduziu os poesia_

geiros, foi depoisrehocado pela rua-'y _ o .

- porque pretendiam seguir pura o Bm-.china. do cómboyo que vinha. do Alem'-

tejo, e que 'a foi buscar. Os wagons

iiicendimlos translorinarmn-sc n'uma

enorme fogueira, ficando tudo reduziÂ

don cinzas. ' ~ 'i

-- O !espectaculo da. noite passada

'do Colyseu, eu¡ beneficio família,

de Antonio 'Pedroí' rendeu, líquido

'2100103000 réis. ›

_Em visto da_ attitude tomada

pela imprensa na, questão da fiança

concedida no nssassino de Antonio

Blanc, o delegado'do procurador "egio

aggruvon para a Relação do despa-

cho de pronuncia ,do juiz, Esta. victo-

ria nleançndn pelo jornalismo produÁ-l

¡ziu uma. impressão profundissima na

opinião publica. r

_a_ Horace,.un :imposição de Paris

..-
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alteza '0. principe, real. Sua altezn apres-

sou o' seu ¡egressopo'i' causa da doen-

çp_ de 'seníuugnsto-pne, '

-À Por não estàiâiigiponclnidas às

obrasdo paço em não foi para

alli -hontemsa familia. real.

" 4- 'PareceJ queârêpreàentarão Por-

tugal no congresso.anti-;esclnyagista de

Bruxellas, Os A srsdiÍlAngusrio Caistilho,

Hei-menegildo ,Capella e Jaime Bata;-

lhn Reis. _¡ ›.. ,r

F- Fornm' despachado's: hoje' ,na _al-

fandega 140 volumes

-ferro pus¡ a ponte da .linha. ferros. de

Arganil. «- v ; r~

Maiclion hoje para' Mafra em

exercício de tiro' ao alvo o regimento

de infanteria 5. _O regresso será_ pela

estrada- ordinaria, bivacando.

_=- A 'policia' ;do Porto prendeu

hontem a bordo dó paqucte allemão,

Antonio ,da cesta, natural (le Bancas,

e Florinda Bessa,th concelho da. Mais.,

 

zil com passapol'tes-qiielhes não per-

tenciam, e que heriambotiíprndo por

'14 libras. ~ t ' "“

, - A~ Companhia real dos cami-

' nhos de ferro eneommendon dois com-

'boioseompletos de luxo para o rapido

da. linha da Figueira. Junto dlessns

carruagens há. um restaurante. En-

commendou tambem um salão' real.

-_ Foi indeferidul pelo. camara a

preterição 'de umalpnrceria, que'dese-

\jáva levantar_ h'o'íslt'o 'da Avenida da.

Liberdade uma torre'peip's§'stemn da

:Torre Eid'cl. 'i -. ' i J' '

- Um telegrnmm'a de'Ro'tu'n in-

forma que no consistor'io do _proximo

telli, nunle Lisboa( '

  

   

 

PIANNO í '
' :i'IENDE SE mb _ vertical d'ach em

&Serrãfnr Sj- ' ,
nuno n 35mm“

onmqos JQSÉ "Dos SANTOS
7 LEITE, participa ,aos seus amigos

e fregnezes',5que mudou oseu estabele-

cimento, s'íto na run do Caes n.° 6 e 7,

para a. casam.o 11 _e 12,¡ doinesmu rua.

' ADADE CASAS
l O dia 15 do corrente mez, pelas

1 11 horas da manhã, será. vendi-

da ein hasta publica, nn Rua do Sol,

uma morada de casas, n.° 12, de um

andarúom quintal, sito na mesmo

run, pertencente a. Fruncisco de

'Mattos Bandarra e ñllíOS.

bom estado. l Para 'trator com ,João
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aa ea :gn: a! PATI-

: uoofmu uuqr'wçgmun _
' ' mich) luna!, _,

= , lutar sua_ .
_ um (25mm: mn , A

posa a: Sia-hwwvn-z 1h55

' Estasrpiicláàmm qn'e sermão reunidas '

as propriedades do ;ode e uu !el-ro, _ ,nf

.#aniespiãéíalxnenlennsnocnhutàoraría

due sm atcpusunzcncia do mpepwmím.

.105) Juniores, manias. ¡zunwrezr frias. etc),

doenças @mt-rá' as quaes'os sunples [er-

mem_' _ 'os sào incalcazçsg'na custom

- (namoradas mentiras' não 'menu/'Mash

a_-W6rrhu mama mei/cas ou me

afro . e Amelie sua (Manutenção ;uma '

on drmnl). Iv listen.WW¡Mg_

, l tuctpnq. em, Fantini, on'enxem aos med)-

mu nm agosto therapóutk'o 'dos mas

,emrgtmal ,,eglimu _o organismo ,e

moment* as“*ronsiíunç lmphattcas,

(”mess ou dehilitaúas. l ›

. I

.
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N. B. e O iodiu'eto :leforro lmpuró 0'!) a1-'

" unindo é um-niedicamcnlo.m!1a..lmmte. *

como prova de_ pureza ç auth muçidade das

o vtr'rda'tizíràsinhuidcm cñjsseo

nmsoglallo de prata ter-c' x ,

' lira. o timbr* da I'M/nr '_

c anos.

assignamra :um junçto.

Pharmac- em mBoanIO

_wcçunçeu minsmcsçtSQ
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“Bilhetes a 55300' quintas a. 16060- oi- por, construida em 1883 nus ofñoinns da Empreza Industrial Portuguesa A Plblu-QMS ;, , V
' - ›. - 1 . - - 7

'I
' -

l
l

mas a,6605csut_elaq'ilu260,139,_4s3enUi-s. _ V w ,para sel'wco «íe'à'e'›o«111cs no Pará- o - A ' '- _ ' _ o A ;n E ¡IA/u Ir.
Lutas enviadas M rl'orno dia (1° 50mm' AS !HIS ANTIGAS LINHAS DE l'lQl'ETES ,1 \';ll'olt I'm os 'PORTOS “ ~ EMPREZA INDUSTRIAL PORTUG [JE-ZA, actual proprictnria da. ofl'iciná 'de coñstrucçiies metalicas em Santo Amaro, en'Car- o:: uma -' LOTERLAS DEMADRID

No noz DE SETEMBRO

!Em-Weimar!! 'x'

'25:200ã000

Bilhetes a llçSOUU, dccimos a. làlOOj

cautelas de (it-JU, «1530, 2420-, 120:' 6,60 reis.

::Dezenas de 1:5200 e 600 reis. x_ ' 4'

rrmnímde

v .› 'lr A4z4oo$ooo ; . ,_

;Bilhetes-j ai l - dominios a :6450. reis;

03ml“ ¡167600! 480) 1901660 reis. , ,

W No »ez -DB-OUÊPUBRO-

 

   

  

r _ , DO'MRTEEBMUL V_ _. v

Do PORTO parati PARÁ e CEARÁ” .

,D'IRECT'AMEÍNTE _

recebendo tambem ctz/;ya el paséageims para 1

 

   

são, barcos mamilos a u

rega-.se da. fnbrimção, fundição, construeção o COllocação, tanto em Lisboa e seus “arredores, como ?másprovinciam 'um-amar',

_Bus ou no estrangeiro, de quaesquer obras de fen'ro ou madeira, para contrações ávig'mwhamcas aumentam”. - ›

- I portanth pano fornecimento 'de &abelhas- em*

yamaha

padrões de grandes Ornatos, o em geral

usesun encomendas de fundição.

. A

. que "predominam M'MÍOMym\W'f

18¡_.›Cll@lLLl8_. unidas, caminha, mamas a vapor e mas calda-ac, dqwsitm para. agua, bombas,- veios,

, A or Cunqzletos, estufas de forro e, vidro, comtru-cgãode cofres á prova de fogo, etc. , _ ›_ r V_ , 4
Pam a fundição?? colu'nmas e vigas tem estabelecido preços dos mais resumidos, tendo sempre empdepos-itos grandes iguaiúida-

dos de cçznnos de todas as dimensões. ' ^ ' ' i ' ' i ' ^ '

L Para d'acilieitiir 'a entrega. das pequenas encommendas

› n 21,104Aterro, onde se :encontram amostras e

r., - ; onde 8010318139.. _ .

'Engine @Respondendo deve ser dirigida á Empreza Industrial Portugueza-Santo

_,_ _

v GABEIRA_ _nim ;na riunntrvmr .:

'de fundição tem a. Emprçza um'deppsito na. rua. de 'Vasco da. Gama, 19

   

  

   

.rodas para Mamãe_

o necessario para. as constiuoções civis, e

Aruaro, LISBOA, i A

   não besith empurganse quandoprecisao
Não-reoemm !atuo um* fadiga, porque ao

contraria_ dog outros partiram, em' só
obra bem «q ::mio é tornado ' co'm bons'
alimentan- w-M-rlonmanm# ,

Vmbo, Café, gnlá( Quem se p a com
' estas pilula' (51:5 e l ”Mer 1 ra mal- '

as, a IIWÉ raia* cha '
convier ?con rins . A
tadi 'a do purgatívo ssnduanmzüadl '
pe o elíeito da bra alimentação,n'

- se decidefaCilmpnte &recome-

çar tantas'vezes quanto

!or necessario.

¡Inuits-.50

    

  

  

   

  

   

       

    

    

  

  

 

   

  

  
I u _ .^ - .

domingo'será feito'éardeal Mr. Vánn#

  

    

  

    
   

  

Emwmbomuoíprewip mim-:dou _"_'-___Y p '7”' Í _'”¡s ' _ r MELLO'GUIMARÃES
evljugneoaanooot - , " ' 3' J i , ' Í, " ,Í k _ f I. " ' "Hmh-MH V _ " l' " AVEIRO - "L '..Büheons1ialiãñm,deeinmsf& M300; “GRANDE RAPIDEZ'E ECONGMIA i í . ' - 2; mhz'hfge 49W“” › , ' AIH-1;“, ,,- à; 'B' -'-L B. 1causemdswizmsnnn,meo, ~ o = - i ' w - ' - ' ' * ' -'“~~-“*~**”““?“s-“”°' m'

 

  

  

  

    

   

 

  

 

  

 

  

  

    

    

  
   

  

 

240,¡ 120,0 60 reis.-I)ezenas_:de 24-5000,

 

' ,. .' _ .

.zilir ron'
Para carga-e Passageiros-para: os Quaes- tem magniñcas accommoda-

e o 283“ a' no de 8907

..a " 'Iv - 'v |Q z!, ' w . ,

.ff-'E .V, Í .l».éílñlldllo.n-›-.;...s-ou.:.rj.)-; 9

1:3; W _,L ;550995 ,15300 e. ções, ou quaesquer Informações tram-se com
da manu a. soam (Gimme) v . Í' a' ' ' ' migo, ãüchasilotixi. . . . ;3;b cómo #Minde , .- - ,. o _› - . _ “tam“m.: - CONTRA'lA 'DEBTLIDADE Ahrianach 'das Senhoras ' ill"1890 =

.w l , › -›
.

r .
..MID-i _Ouro-'Juan ”co-Loud “ll J' 't ' V' = v A - ' -. '

U ' mgõàgooãóoól v v os Agentes A' v r As um mv”“ asma-s ' _ Aucrpázsgdggígm al Braço, l brochado. . . . . _. . . . . . . 240
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