
  

Revista ILLUSTRADA DE PORTUGAL E DO EXTRANGEIRO 

j 8º ANNO—VOLUME VII—Nº 222 [REDACÇÃO —ATELIER DE GRAVURA-ADIMINISTRAÇÃO 
Lisos. L. o Poço Novo mada aa Aves DO Cont e Jsos, 4 

  

Pres da assignatura     
    

asigmauras deverão ser acompanhados do seu Portugal (ramo de po sco Antonio das Mercês, administador da     

  

  

            
  

O acroR Tueoonico BarrisTA DA Cruz — FALECIDO A IS DE JAvEIRO DE 1885,



4 O OCCIDENTE 
            

CHRONICA OCCIDENTAL dei o Re RR RO 
aco na o dm a Go a RR Ena pr GD BRA PR an de 
De ua are dO Massa 
pelas ruas, com o seu fação de papelão prateado, paca e ed 
Son pa ns ste Ra saio 
Rg 
e no 
a a 
Ba E Rd ar ad Sans sia a pu Pon Ca oa 
A ape Pe 

terá havido nos bail os dada da Academia Sena nl de pesca pa O AR AN a df ai 
AR O Ra ae Ra Sed 
qa Se Sp pa dep E q papiro coto dE de Eta 
pps ue pum pla a doe Col 
a o acto 
Gde ae RR E E 
nda à dona cora coa a sis foods pm is ns 
a pi GER E O ae ea beja Pesa ca de Si aee Gate ja e Ci a dead, + de No e Rouen gs fêmos em adolescentes, vamos ao theatro de Pa em a Dado lar Dog dad Ci Ge ae Re ota a Cd Fo ba aaa, Pneu co au a a fc nos a E ad DR am aii see CS 
no a 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  vel com que         

    

     

    

   
  

   

  sta, que era um homem de Jettras distincuissimo, e Um dos espiritos mais bri- lhantes que tem irradiado nã nossa imprensa, e que já ha annos dorme n'um cemiterio lá de fôra & grande somno, estava ao pé de nós. Acercou-se «elle tm dominó e começou a di- zer-lhe as banalidades vulgares — Conheço-te, Bem sei quem és. Es fulano. O nosso amigo começou a puch gua, à chamar.lhe semsaborão, à Pão Mhe dizer senão trivinlidados dominó sorriu, sorriu, = Abi queres que tenha — Quero. 
—- Então vae por tua conta E começou a desenrolar alli, diante de toda a gente, a historia completa do jornalista, com seus 

  

    

he pela lin- 
erepal.o por    

é depois tornou-lhe: espirito?   

quadros comicos, picarescos, ridiculos, que toda à gente fgnorava. 
É o nosso amigo contorcia-se, e o publico ria, aghando & mascara tm epio Eradrdmaço, E elle que a provoséra. áquilo tudo, safou-se da sala, & dal a mada foge embora dizendo me: a Vou me embóra Nunca vi um baile de mas- args mis semsaborão E? o que dissemos: = cada quil canta da festa conforme lhe vae mellaso. 4 
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A Radiante agradou immenso, e com sobcja | razão, porque, além de ser uma” explendida “o” mi, ev o desenho irepraenivel apél principal da pega fot desempenhado. com múlto Boa verve pelo actor Silva Perda, que o eriára no Rio de Jinciro o verão passado tbm sito enorme; é Antonio Pedro, Joaquim (PAI: 
da e Cost iram com tanta griç ez pequenas púpeis, que no desempenho esses papeis tomaram Toda à Eyidencia. de papeis peinidtes tambem: Virginia grande aco da dora, do Grando Industrial da “Princesa de Bagdad, com uma amabilidade uma condescendentia que em thea- 
iso: 56 Se encontram em artsas de'riça, Como “la é no por, duvida em descer do seu glorioso pedestal de primeira actriz dramtica do theatro dores a desempenhar tm pegue pap 
cante se não fosse fito por el Carolina Palco e Amelia da Silveira deram todo. o relevo dos seus belos talentos & da su alta car ihegoria artistica aos outros dois papeis de mu Iher dia Radiante, assim, a comedia teve um desempenho excêpeional é um successo de pri meira ordem. 

O segundo acto da comedia é dos actos m bem feios no gênero é dos netos mais engras dos que meses ulimos tempos à via hunos tica dos dramaturgos parisienses tem produzido 

    

  

    
     

  

  

  

A peça nova que o Gyrmnaso deu em bene cio da talentosa diria Bavbara ma das mai for. osas vocações thestras do” nosso paleo; ua ese compl que em da nov pap ein vm triumpho eso, oi a am comedia de Mernique Zum, imita do: espanhol pelo fllsiiare ande eseripror Rebelo CA” Silva A? Redeas do Erecro 
Cs Redes do Governo, represemadas a m tos ánnos no teatro de, Mara fora das des mais motaves de Emilia Que Moves é de 

Theodorico. N Deixando 0! lado da tragedia, a grande nei da Tiusnelda, da Judith, da Joanna a doida, cre 
rn cod Ur raç Mini ua Purgaera insupportavel e fz dá uma ereação coma de ta e uma carater arcopciom sed io vontade im papel do genero em quá cl eta mai orple é Unte, Feprseioo tam au Rito o Gero co! vá der Especial & à peço de ar era a aee REL pass A rá darreih tridanpaate nó eau do Mario No Gymasio as Redes do Goperto agradar ab To, pe que! e ediceciamanto a ipa tava já muito Vita é se a part das alusdeb pés cas SETA polca feodd coma mn din deixar de estao bello colorido que He ez am os falenços cocos Brass de Baes Era e de Val, o grande Vale; que de dia par dia ppa ide Ebert de gra Pl 
ram-lhe um successo enorme de gargalhada, Tra dos diganros é dos bas de mastatas pe bicos, o carmaval teve, em Lisboa muitos bas pardares, soires intimas, Teias alegres dos 
nes dlgntr as quaes se destacou pao eu brilho extraordinário, pao seu alto tom hritoeraito € arstico o grande baile dado pelos srs duques de Palmela, 
Nuno logar 0 Occrhere consagra a esa festa rinepesea e ae igo naa Cr Prezado colaborado que a ela assista 

    

  

    
  

  

     

   

  

  

“Temos ha semanas em nosso poder um livro de. 
excellentes versos que com O titulo de Lyra in. 
submissa publicou 0 nosso bom amigo o fr. Abel 
Acueio, distincto escriptor que por mais duma 
pes teta obsequiado o Ocenevee com à sua va-   

    

  
    

ra insubmissa é uma collecção de poesias feitas desde 1874 à 1883, e indicando à suceessiva transformação porque durante esses nove annos passou o espirito do seu auetor. 
Nim bem elaborado prologo, Abel Acacio de- clara não obedecer nos seis. versos a nenhuma escola litteraria em especial e eifectivamente o seu livro, é não é isso O que menos nos encanta nfelle, tem um bello tom individual é caraeteris- tico. 
As curtas dimensões da nossa chronica não nos. permittem uma demorada analyse do livro, uma. Fecapitulação minuciosa das bellezas de forma e 

de idén que ntelle abundam. Temos que nos limi ar a noticiar 9 seu apparecimento, é à transcre- ver apenas uma pocsla como amostra do que é esse livro de que 0 editor portuense o di 
Costa Santos, proprietário da Livraria Civilisa 
fêz um formoso e elegante volâme, 

  

  

  

  

  

o, 

O TEU CABELLO, 
Um dia em que mais disposto Se sentiu para o trabalho, Amputou Deus um retalho. Ão hegro manto da Noites 

  

Desfiou-o cuidadoso, 
Malha a malha, fo à fio, E adelgaçou, fêz macio 
Cada um esmeradamente. 
Depois ao Sol foi-se presto, ÃO bom Sol da mocidade; Arrancou-lhe sem piodad Um dos seus raios melhores; 

  

E arremessando.o da altura, 
Onde campta soberano, 
Contra o dorso do oceano, 
Partiu-o em mil fragmentos, 
Que — vi e 

é Semcou aés punhados Pelos fios fabricados. 
Do negro manto da Noite. 

   idos, coruscantes, — 
  

Impregnou-os de um aroma 
E: quilo, suave é fino, Disse arôma feminino; Qui nos prende e nos incanta; 

  

Deulhes a grada opulencia, O dom dus one quentes, requebrar des serpentes, À unetuosidade do tleos 

  

  

E ateste sublime todo, Deste precioso modelo, Pormok Deus 0 reu cubo O adoravel ercança! 
- Morreu em Paris um escriptor distineto que te- ria sido um homem de lettras dos mais celebres, se o demonio da politica o não tivesse dominado, desde pequeno e afastado do campo onde o espe- rava a gloria, para aquelle onde perdeu inutil. *| mente o Seu trabalho, às suas forças, conseguindo. ser apemas odiado por muitos, sem ser clhorado, por neahuns E Julio Vallés, o celebre communista fundador do Cri do Peupik o jornal onde ha poucas semanas Sé passou um drarba extranho que echoou c dos os jornaes da Europa, suecambi a uma tica galopante, que lhe sobreveiu a uma laryngite O seu caracter era pouco sympathico, O seu ta- lento de escriptor porém era grande, e as suas obras puramente literárias é tudo que fica d le Como jomalista politico nunca passou da me: dioeridade, distinguindo-se ds vozes apenas pela. ua ileéi, el as ma humor. EMO Juantos grandes talentos tem anniquilado essa coconte desvergonhada que se chama a politica, quantas explendidas glorias tem ido arrancar às. Jertras para os annullar nessa vida de luctas mes- pinhas e infrutiferas, de odio, de malquerenças, e aransigencias e de ambições Julio Vallés foi uma dessas victimas 

  

  

  

Continua fun 

  

jando em Lisboa o congresso ostal, € continuam as festas é os banquetes em jopra dos congressistas extrangeiros, 
ÁS horas em que escrevemos deve realisar-se na sala do supremo tribunal de justiça, um jantar offerecido aos congressistas pelo sr. mini obras publicas, é d'aqui a dias realisa-se no pala- eio do ministerio dos extrangeiros, um banquete oferecido pelo sr. conselheiro Bocage, 

  

  

  

Gervasio Lobato,
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THBODORICO BAPTISTA DA CRUZ 

O nosso cheatro munca foi abundante, & muito 
méncs let, ÃO contrario das dei nações, 
pio Sêmpro procuraram Fier reviver na secha d 

SS picada, Rs suas Tendas, ns suas tradicções, 05 
Soto vio costumes populares nós, temos des- 
Exrado, mais do que deviamos, nacionalisar, no 
Fermartento, e na lórma, o drama, a comédia, à 
Bsopria Targa que poderia reproduzir o viver Uo 

Sem! feições caracteristicas, bem pronunciadas, 
não póde haver thentro digo deste nome, Um Simples agrupamento de seênas e de actos em. bora logidâmente conduzido, não consttue por si 
36 uma obra de art, resiste d critica, duradoi. 
Fa, com calos aulfitientes para ser arshivada no 

  

  

  

  

Cet ado o dentro feglêr do seu Shake Em Un 
e de muitos outros auciores, com espesi 
Somicos, que, desde o seculg xvi, não tem 
ado dé Honrar a scena, não com producções 
emas, nús condições que deima dixámos 

chogtadns” mas com verdadeiras obras de arte 
apos e que eserptas mma ing, mal 
Sam cer aleizondas a paidares extranhos, pelo 
Dodo do Isempéio nacional que as caracter, e 
die veda a ubiveraitade do apps 
Pe aixões se inspirar, da sit indole especial 
e prevlee para o cosmopoliismo dos applhusos 
negão de doa OCO fre repentino com | 
ao renome a Gosthe é à Seller ainda hoje 
ler ias poetas lendas tira. o cabedal com que 

das uoênier à atenção de um publico severo € 
Fabi entes sem abdicar, antes Comprasendo-so, 
cm sa asi é exclavament alemão. — 

est hcanco espanhol, quasi indiferente. 
infessia de Dumas, dE Sado de Pallerom, ape. 

IOna redonda, la a dee empar às suas zarzuelas de pa 
edtdscos alheios, quer para se guindar no drama, 
Ee Isendigar sUbSidios de ouiros thestros, em 
desascórdo om o viver e pensar de um povo ori 
Gina) e de romanestas tradicções. 

“À uia, mesmo antes de Unificada, acatava o 
no de toldo & sem deixar de teor 48 
raducções das obras primas extranhas, procura- 

Va e procura ainda renascer na tragedinyrica, 
isto é, ida que abandona, não o fundo, mas à fór- 
a dis trdpedias clasicas, para, como na Judith. 
E ho Nero, commoyer O público, sem o prender 
da Páteo das unidades, mem ds pintadas exigên- 
do ca Enalménie, não dorme Sobre os li 
sos de Gopnéile e de Ratine a que ainda paga am. 
Tel tb nO seu primeiro theatro, é remsce 
na comedia deama chamada social, tendo por in- 
Vere nisto excepcionais, de Amo ce 

idos pede na sta peças, ogrando, ausilindos 
eso triumphos qué sé contam por centenas 
sb maçõis, & fabulosos lucros pecuniarios. 

henfumis destas núções nos podemos 
asaimilar, eseravos como andamos do reportorio 

Nim delas, que mem sequer nos deixa a 
ibendade de acção para uma produeção original, 
dao do que iso, nacional, que é o que convém 
ig dos nossos raros dramaturgos. E 

6 saco portuguez, que, no seculo passado 
dera alguns signaes de vida, tcudado pelo inques- 
tionaval talento do Jude, de outros que 6 
Cita, em breve foi vencido pelas tradueções do. 
dieaneo elasico Irancez, O que obrigava Garção a 
dliser na sua comedia, Theatro Noxo, e pela bocea 
do emprezario Aprigi 

pd o ado ada quer ng no cega 
Deer do feto alheias Musas, Refrão a peer: portugues 

  

  

        
  

   
  

   

   
    Ve, quer para. 

  

  

   
  

  

  

  

    

     

    

   
  

       

  

“Vinha aqui a: proposto falar nos esforços em 
pedira to oa para restaurar. 6 nosso 
e a limitada dimensões de um aro 
Sn oa ciano a um sanção 
o gomos apropositadas,ânies de nos 

da assim bao AÇO e do ator que teve 

Pa Rua dos Condes, do poda da feno e da Fes o Hoaió nos et mento e dá prosração à este canhao eus é sua 

  

  

  

  

      

  

    

  

  

    lastimando 

a ausencia dos espectadores, e comparândo-o ao 
thcatro de , Carlos, dizia : 

Levou 4 Ram dos Condes (1 Ora a nen aa A Nora Cano da Gures, rage que o rindo Fabi 
  

pen ra 
e datas de Capes SO pela plata havia 

  

   
es, des camas, aaa 

Togis de Dono asseio,    

qa 
ERR 

cado Noquell govemo cu   

À parte à virtude que Bingre quiz vêr na Nova Gasto, é o horror que lhe ispirava O thentro de 
$ Carios, à verdade é, que o teatro nacional es- tava ento ás môscas; tal qual como ainda hoje. seeade, é que só mai tarde chegou a dar verda- deiros signães de vida, quando ali chegou a re- 
ss à companhia d gue fm pote: Cars ora Talasi, a chcepeional, e nunca depois exce- 
dida Emil dos Neves, bém como os netores: Theodorico Basta da! Cruz, Epiphanio Aniceto 

nçalves, Jofo. Anastacio Tout, José Joaquim “Tasso, é ds amisas comicos: Lisboa é Sargadas. 
Digão, é repete-se geralmente, que uo Irancer Emílio Dous, é ao italmo Cesar Perini deve o 

theatro portuguez, do segundo quartel d' 
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  Conde Codeiro, oben-osiam, As Duas Filas, A? Braçia “Pardas O Barbaido, é, fnalmene, 6 Frontero dº Africa, de Alexandre Merenianos Se algumas! destas. peças vinham clvadas de exagerações romanttai, Hnpirada pelos dramas de Nico Hugo, Aexandoe Mimas e otos pro rara Seguro exemplo do mestre, e aesnipa- 
nhar Almeida “Garrett o intuito de hacionalgar & mosto úbeatro. Entre 0s Que assim pensavam devemos Citar os auctoras do, Cap de For, Barbadão, Camões do Rocio, Alaíde de Faro, e outras composições desprentdos de inspiração francesa, symbolisad, principalmente nos dranias teticos de Alexandre Dumas e nas tomedias de Seg Nas peças do reportrio que aci indicado, Dem come mas que Hepois foram repre: sentada no teatro de D. Mar, em quanta du: Fou a Socidude dos arts dratatics sem: penhou Thodorico Baptista da Cruz notáveis pa: Pagina Tiso pit da Crua rnves pa decano, o conventencia de momento. Theo riso tem do povo, não que, ne cabia re negde à sua origam + € por so, no teatro, sen 
dão mid Omo ps deaniaa que 6 dlipeno savam de calçar luvas, “do que nós arrebigues da comedia de sola, que O forgavam a amanei- raro, é q duvidar e ser elle 6 proprio, Nanca Soube) nem agora me dra temp pôr indagr, fossem os paes de Theodbrico: se é quê porta, sabe de quem de si meio úralos seus brazões artúticos, Ouvi por. Vezes. contar o garanto a veracidade do farto) que Thicodo- sito Baprsa da Cruz fôra em crcânva vendedor ambulante de sapatos de onreo, quándo estã, & otras industçiã, se inculcavam dr ruidoso pre gões pelãs runs dá capita. Ouvi tambem did, € fo ao proprio intereisado, ser aihado de bap- sismo db valho Theodorico, do que fizera s de- lisas dos espectadores do theatrá do Sale, nos pepis d bao comico, que foram tambéra aqu Ka que o seu alado a principio se dedisou. Mas, êndo este nascido em 5818 0 26 de julho, é faltândo-mo informações ácerca da data exacta dO falecimento do outro Theodorco, no queremos aventaraenos a afirmar um facto embuta plaus vel de dos nomes dos dois avista, o que alguem se che habiltado a desmentir re? correndo aos registos parochles, à que nôstito fizemos. as Tlímos do artista: diremos agora do homem. “Teodorico api Cruz foda alimamalo nós, um che de familia exemplar como tamem axeimplar adminisrator da fazenda lhci deu provas na qualidade de dhesourlro dade dos artists dramatigos, é posteriormente, como gerente do seu espolio, Ha Gnnos, chamára Teorico à si um afiado, à quem rá o seuno ce capplido, querendo, atualmente perpertr mel O nome 0 appello que, por dênticis ci ca ame E aprelie quo pr dies de tm trio nobilaio. Foi Teodorico Baptis da Cruz (o terceiro da ayranastio, a que o th tro deu o fro de Rdalgos, os seu dois pr representantes), quem, Jato com os im falcido, partiipou 50. publico que, com 07 an- 
Sessra de tribelhar quando a dosiça hd que- drira de todo as. forgas, impossibiliando o! de comparteer perante 0º publico O juiz benevolo q Repr O abalos e ani no deus aqua Tgnga carreira arise 

  

  

    

  

    

  

   
  

  

    

          

    

  

  

    

  

  

  

  EA. Palmei 
RR 

AS NOSSAS GRAVURAS 

BAZAR EM BENEFICIO DA ANDALUZIA 
NO JARDIM ZOOLOGICO, 

Entre as manifestações de caridade que de um 
extremo ao outro do paiz se tem produzido para. 
sóecorrer o pobre e desventurado povo andaluz, 
na grande desgraça que os terramotos vieram es. 
pelhar por sobre elle, torna-se digno de mençi 

o bazar de sortes, que uma com 
senhoras da melhor sociedade lisbonensi 
veu no Jardim Zoologico de Lisboa. 

Ntaquelle formoso jardim, que tem sido o pas- 
seio mais predilecto do publico de Lisboa desde. 
maio do anno passado, em que foi inaugurado, 
levantou-se, proximo do grande lago, uma elo: gante barras, como se pode vêr em a nossa gra- 
vura, o mella teuniu a ilustre commissão grande. 

     

  

umbro de brindes oferecidos por muitas péssoas 
tudo que vieram ao seu appello com aquela sol 

 



E O OCCIDENTE 
            & pbilantropia nunca desmentida na sociedade portugueza. E à À profusão de prendas, dispostas com muito gosto e arte nas, prateleiras, que formavam um implihero no interior do bazar, atrabia o pu- Bico, o qual, em enorme concorrência, ali levou. o pel ooo : Foi no dia 7 do corrente que a benemerita com- amisão abra Bazar 6 log mese dia, apesar de vm poueo nebuloso, krande concorrentialde povo, honrou a festa de Caridade, produzindo a venda das sortes cerca de BooSooo. S. M, a Rainha, previamente convidada pela comissão das sênhoras, tambem consagron à festa com à suá presença, Comprando sortesvalém da oferta que fez para o refeido bazar. 

  

  

  

Elrei D. Fernando, 0 principe e os infantes. tambem ali estveam É Além do bazar havia uma pequena barraca in- provisada com um grande ehapeo de sol, onde Crganças vendiam sortes, O Bazar steve Hbero por alguns das em que o tempo se conservou melhor, e o resto dus prán. das que ficaram, umas por dobiativo é outras não Se extrahirâm, vão ser. vendi 
pé 

  

  

  

   a ; hs em lolão a sé liquidar o seu produetos O qual rá mit fortunios da pobre Anda Honra á ilustre commissão iniciada pelas da- mas portuguezas, que mais uma vez vicram con firmar 0 quanto Está enraizado em seus cora o sentimento sublime da caridade E 

    

  

  

  

    

O CONGRESSO POSTAL, EM LISBOA. 
No dia 4 do corrente inaugurou em Lisboa a gua dorcird reunião o Congreso da Uno Postal Uhivéria, cuja à prima Seo do eau em Berne, no anho de 1874, a segunda em Pai, o anno de 1858. 00 Tb 6 bata À tação georaptia de Lisos, que he pe nte Serio cénteo Tais importante das relazóes entre a America é à Africa cspecimeême não sa deixar de serto primei clas to. 

reumniGês, onde so accordascem novos melhoras mentos ho Serviço postal rosado entre os diver= 
ÀS a horas da tarde, poi, duque dia, achan- 

        

    

  

   

  

BAZAR EM DENEFICIO DA ANDALUZIA, NO JARDIN! ZOOLOGICO (Desenho do matral por Cheio) 

do-se reunidos, ma sala das sessões publicas do supremo tribural de justiça, os representamos de Su paizes que fazem parte da Unido Unixersal dos Correios, dos quaes deixaram de se fazer renres semar à Bulgaria, Columbia, Equador, Ha, Mon: tenegro, Persia, Salvador "Turquia "e Seta "o Barbosa Bocage, ministo dos negocios extra: 
giros, abriu a senão inaugura, « dompsimentou dm meme do paiz 08 membros do congresso all Fonbãs fgendo um Breve fics sob sn. agens que tem resultado destas reuniões c das quo era de esperar, esutassem da present eso pondeu o sr. Gervay, director ger dos correios. dama & decano do comarêso, aradocendo o nobrê 

   

  

        
diversos paizes Gl representados, terbinou por ropor púpa presidenta do congresso O sr cone Biro Guilhemino de Barrosro que fo! áppro vado por aeelamação. 

  

   

O sr, conselheiro Guilhermino de Barros, pro- poz então, para vice-presidente, do congresso o sr. Borel, chefe da repartição intencional de Berne, proposta que [ok aprovada, Ok divertos pazes que concorrer congresso aeham-se. representados pelos srs: dr, Stephan, Sacha, Fritich e Neumann, Alemanha” Dane cisco B. Hausen e D. Filibêrto d'Olivera, Repu: blica Argentina; Baron Guillaume Dewez, Gervay, Alexandre Vargés, Baron Buchmanm é Hibbergér Astitonri Gif, Bolsas Luiz Gueto Pereira Guimardes, Brázil; D. Manuel Martinez, Chili; D. Léon Fernandez, Colombia Costa Rica? Kit Hoscup Lund, Dinar: Pedro Gomes dá ilva, Republica Dominicana; Haltonbey, Eyptos lino Mereo e Carlos Flores Hespalhais Wi iam T, Otto é James G, Cravlórd, Eetados-Uni. dos; Paulo de À. Besnier, Cochery € Ansiult, França; Duvivicr, Colonias francegas Stevenson A. Bluekivood, Buxton Forman e C. À. 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    ng, Glosa o coli britanito; Ena or red dos Copos incas Fúpena Borel Havai; 1. de la Carreta, Re Hon dera E ras o Calend bd Hon Sami, Es Barao, To soa iica; eso  la 6 Pira JOR de Sen 7 Bro ba os Mongangss “E ndo Ria as Doe iredn  Vads, Noto ia Surg Rive Dinis Bira RR Aeon ano nd san Dora Hofiade — sura 6, Wo Quico nai di E bo pas Ba Cine ps nel Cuenca va Duúci Los Per Andira Pini Jos PR ando dando Pedro da, A Vida jeto ota, eo Aedo Perla Oia Ago da tal é Eos poa EG ate Cota om Mi Ro a ralde Ses, PogenpoR o aves ii fre 
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Room, Saca; Edmgnd Ho, Suas ly é Badahes, Uruguay José Luiz Ferreira Gipopo, Venezia o RE o Paize que não fazem parte da União Ui versal dos. Cinreios fieranvão representar as lonas inglesas da Australia e a Do 

   
  

   

O congresso anprovou o projesto de regula- 
mento ds, sessões, organísado. pela. repartição imtemacinal de Berne nomes res Com sões para darem parecer sobre as propostas que 
forem apresentadas á discussão. E q Resolveu que se reunir às to horas da manhã terminando às sessões ás 4 da tarde, e que se “lésse um resumo das deliberações do tongreaso, & imprensa, Foi o ar conselheiro Guilhermino de Barros quem apresentou estas propostas que ram aprovadas, é assim se conchuiram as reuniões Preparátorias, > Pela Allemanha foi apresentada uma proposta re estrias pela oia uma proposta sobre e valores diaraos e bilhete: de identidades Portubal apresentou uma proposta sobre encom” ends, ssgmaurs de jonas, cobranças de Sibos "anúncios. Esta propoltas foram appro- 
vadas para serem discutidas, E Es As ves commissões de pireceres ficaram assim eleitas, 14, presidente, o ar. Biaclovood, delegado dia Ingiatetras é relatgr, o sr, Gift, delegado de Beigiên, 24, presidente, o ar. Besnitr e relator o ar, Ansault delegado da França. 34, presidente, o sr. Snche, delegado, da Allemanhas e relator, o &r Hobn, delegado da Suissa (O congresso tem reunido todos os suas sessões ão secretas, por isso o resul Seus trabalhos só depois poderá ser conhecido 

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  

   
. 

A sala onde, como já dissemos, reuniu o con- pos nana 
Ra CR pes so q A dora ae A uam e dane : da factos eo od os De po dee mao o Pe E 
fondo Sena DA Ga pa 
die pps pe AR CE RR RA pos pares em See Ve oe ra ue fon dE a SD 
ea do dg a pd sado AS GA Rn Puga pa RR a a ER ein sa PO 
DO dE Same Sa e dedo on fai ps es E Ra O pa Gr pe as oC a de da da a a a E cd e a rea a AE de ua e a Sa ço gaia A au O fofas O aC REU Gi aca a ER do on Po a ER 

  

  

  

  

         
  

  

    
   

  

  

  

  

.. 

Os membros do congresso postal, tem tido em 
Lisboa um acolhimento digno das potencias que representam é do pai que tem à honra de os re- 
“Sua Magestado clirei D Luiz recebeu os con-   

  

essas, no palácio da Ajuda, no dia 2 do cor- fente é no dia 9 oftreceu lhes um jantar a que todos sairam e que fo dos mais Játuosos due o teu dado mo paço, O iiiaro de França o ir. Lnbonlaçe deu ut baltante sera no seda. jáco, em Hon, dos  congreststis a” que tes assistiam e. 0 qual se digo Honar caia presença 55, MA, ee, Lua o ria D. oe Ba Pia O at. presidente do conselho Fontes Pe. rea de Meo Fambéa convidou para Hm tara que deu em Sua caso Os membros do congresso; É oferece lhe um Banquete que fo servido na sala do tribunal do comercio onvenientemente preparada para exse fim, Com ato posto € le. ara, e que realsod o Ga 10 do correm. E JO deva pa ing AGA a Go servido no hotel Visto um line aos consists, O se conselheiro Guiherio de ro ae receu lhes um almoço é ainda 3 preparam novas diversões, entre “outras, um jantar" baile no minister dos negocios dos exrangoiro ole. cádos pelo respecuvo mio) um Pússe aval o Tejo; um Ene pelo corpo lo comércio, tt RE a membros do congresão, tem correspontido por ao da ice doca ni raçõe o reco 
Shine esulação confessando que nem enteame te peiarados para cs o pais o The tem Teito huma. recepção tão condedl e al ervosa, 

  

  

  

  

  

  

“ 

A nossa gravura representa a sala do congresso. 
na oceasião em que 'o mesmo funceiona em uma 

Esperamos em breve publicar os retratos de 
alguns congressistas e por essa occasião daremos. 
máis algumas notícias sobre 0 assumpto, 

ENO iria 

PEDRAS SALGADAS 
ja pitoresca estrada de Vila Real a Chaves, a 5 ho etro de dista de Vil Porca A pular e 8 de Vidago, aivejana em Un grapo alegre Fecostalo no Espáldar de uma pequena emitem” ay as edificações do estubeledinênto: ardeu: Ele das Pedras Salgadas, sem duvida alguma O ds importam da penidla, ques pel prod Eloa albudancin dad sun Gab mierdese quer fa varidado'  riquera 44 Ss propiiddos ERR 

Data de 1895 a organisação da companhia que io AS de Pelrãos niédicos adquirindo por Compra ass sous probe ara cs e SUA o Tio; quer as niscentes já descobertas quer Gs Pe E Cm quo o ativa, confortavel 6 aprasivel a RR abarca priindo apela o 
Duo Ra dead ana and eia omirem Indio salientes porcações rorranas ou pre-oamas; taes como os Ragudentos copio: os o ceramica antiga quo oppagebm dioperes is a a enc de um eraso mo druntiro frei de Siharinho de Bomes, eos retos de vélias Tor. ações no monte ds Caselos, sobranceito do Jeca le o santa TR parta so, mentiu signo de obra do art, esa SS Sat ações dera, xploradas no periodo dia 
dr ns conte fosse Tá conheelãts er incas vemos Jgando-se uia a elos a tradição, dás curto ae Ena pas a pe Cau ada O Ea Bispo 5: Geraldo ddrantola a visit Pastoral é refbcida ireguozia de Bornes, onde flleleu. 
Seja, porem, como fór, a verdade é que antes. di clâço da tom penhi aptnas ent ql aiê una psbes canos oo se ler ra dp 

as de im ft o dos Aguada def PER 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     nascentes, a do Penedo, edificação que ainda 
existe, & trguendo-se mais tarde outra sobre 
penedia de que brotam mais trez nascentes de omposisto diversa A qiiação do, estibelocimento & excellent, Fien na ericosta de Um pequeno monte, dilstan: do-se ma sua frente. uma vast planiciê enqua- drada ao fondo pelas siluctes irregulares de ele: ads serranis. Não foram poucos os otistaculos que a em- preta eve a vencer para transformar "as. condi: Ses idas e agrestes'do loca, e se muito o Gon. 

  

  

  

seguiu em plantações e em outros embelleza- méntos, ainda assim revela-se em todas às obras a falta de um plano bem determinado e execu- tado & ainda a ausencia de uma fiscalisação cú é competente. UI atrbuias Fcilmente quo ss em gran e parte á pouca abundancia de capitaes dé que à companhia dispunha e no desejo de os reniuz nerar desde logo, À não ser iso, o que se deve: ria ter feito era destruir todas aé antigas cdifica- ções que alli havia, colocar as nascentes em boas dondições, submeter a um plano geral de afor- 
mpscimento todos 0 terreno é cons o o- tel segundo o projecto de um drehitecto habi No emretanto & Grande Hotel, que possue uma aparencia exterior simples « não desagradavel, púde forneser Uma hospedagem numerosa o com roda sendo o 56 preso do 1820 rs iris o» ativamente economie. Ha, além disso, o chimado Pequeno Hotel, de preço, mais diminuto, & alguns giros predios Que podem servir igualmente para uma residen- ia têmporaria, se bem que pouco confortavel 

  

  

  

  

  

  

As aguas, das Pedras Salgadas. pertencem 4 clásso dis bicarbonatadas de DurandoFandel e ás bicarbonatadas sodicas, por entrar mel a base soda.    “São oito às nascentes já descobertas, todas co- josisimas é de. composição. variado, € ini: 
Ponedo, Gruta Maria Pig, Rio, Ferrea, José Julio Rodrigues, Saraisa e Botelho, Nova é Eor- mosa E Essencialmente alcalinas € fortemente carrega das de acido carbonico, entram tambem na com: 

osição de algumas d'ellas os bicarbonatos de li- àbig e de sodio, & os arsenatos Ássim applicamse com bom resultado no tra taménco da bias val, nas ais uracas & phosphatcas, nas. doenças cutancas, na anemia, Soro anemia, eserophuloso, gota istrtes chro! nica, ct Para aplicação extema, possue o estabeloc ps ur ent aciad é bom montada, fome 
abundantemente pela gua de algumas dos. nascentes acima designados: Além, de” banheiras. de ferro esmaltado para banhos de immersão, tem a pdispensavi aparelhos par dles de todos 

Pelos virtudes destas aguas € pelas curas que tem produzido, é já grande o scu consumo, tanto no puiz como fra dele empregando-se até como ext em de ab, é Aumentando ao mes. mo pasão, de anno. para anno, a Irequencia do Jocalide onde procedem. = Entre os múmerosos hospedes do anno pas- sado, o estabelecimento teve, a honra de restar à vita, em agosto de elrei o sr D, Fernando, de sua sposa à sr condessa dEdia e do infante o se D. Augusto. À fnlireal é as pessoas da sua comitiva am toda a ala esquerda do Grande Hotel eante e agradavelmente disposta. longa permanência que 05 Mlustres perso per fizeram, demonstra o quanto ficaram em impressionados com a belleza do sto « com as commodidades que se lhes proporcionaram, & às. melhoras que sentiram tanto à ar” condeçsa como o sr: infanfe com o uso das aguas, provam os seus beneficios therapeuticos. ei D, Fernando e sua familia manifestaram or mi de uma vez que achavam à situnção das Bouras Salgadas, muito mais aprazivel do que de Royat, onde haviam estado mo anno antêrior, é vão sgridados ficaram della como dos testemu nhos de afbetuosa 8ympatha que receberam, que prometeram voltar al A jornada da Regon té 4s Pedras Salgadas, em cotrungem ou em diligencia, é um tanto enfido- nha, mas amenitam-a em todo o precurso os for- ue se desenrolam atraver 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    
  

  

   

  

    “uam o silvo da loco tensão daqueles vales cnções desta reg ferssissima com o resto do pola, sbeledimento hydroloico das Petas gas ha de ser ama ns estanine mais red eos das pessone de fortunas Até. á, À empreza que O administra não deve dessançat nos melhoramentos  atracuvos indis. pensaveis pára o tornar cada vez mais recommen: dlvel áquélies mesmo que queiram ir al passar no soceão delicioso do campo algumas semanas de verão, Dependo ditso 0 futuro € à prospeste did da propria companhia “Tecmibaremos ext gera noticia com algumas notas especies sobre nº antiguidades que por al Podem Sittcr blsmento dE observação lo ar 
A igreja parochial de Bornes, em que se encon 
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    team vestgios da sua primitiva arehiteetura ro. | 
spc o Sape Segundo dis a radio, pelo 
Biro de Bragt'S: Geral; quândo faca à sta vi. 
SP natal doccendo, th morre, & no sit 
dio Misto alou 6 vulinio alento ergucu-se me 
Sead pel de simpliaia conitudsão goles. 
Proxim" existe uma pequena, font, que tem o 
Do santo bispo, É eba agua o por Tomei inflivel para ae sez06s TB pouco acima da eleida ir 
em UR monte os restos das forltações de um 
eraio. ER Sabroso, uma pobre capela situada em una, eminencie que se descobre %o lado esquerdo di esrada de Caves, oi catercado o, general 
Mac-Donalt, assassinado barbaramente em 1847 niaquelias protimidades pelos guerreiros que & PerteguisaR ia sua, fuga, para. Hespanha, Não 
Pope inenor signal o sito em que dessinçam dae pn "il Pouca existem as curiosos ruinas do 
celgbro casal de Aguiar 

bre Cote dos Casos: proximo do esabele 
fas Espada, além dos restos de 
o, olros que forilicavam aquilo Sto, en- 
cond a Po que 
aro Plerrg à Joss, uma das quaes move 

Ve pole dimesõss pol formadas cavidades | 
e ia Se vem. 

a “uma casa da estrada, onde existe a fonte 
que por à pouco tí de Fonte ds Sus 
Ho Pofise a parto posterior de uma pequena mé 
Foi E Qual doi adequada a bebedouro de linhas. Nos bampos prosimos depara-se cada 
fasso com os restos de ceramica de industri 
tambem antiga. 

  

  

     
  

     
  

  

  

  

    

   
  

  

  

  

  

Manoel DM. Rodrigues 
E 

O baile dos srs, duques de Palmella 

Um dos acontecimentos mais notaveis deste | 
anne, foi sem duvida, o grande baile dado no seu 
Palacio do Rato pelos ss, duques de Palmela 

No dia 16, quêm, depois dás 10 horas da nolt, 
seguisse pela rua da Escola Polytechnica, veria 
dia Jong fila, de carrungens quê se dicigia para 
O puincio do, Rato, Em frente, dois cavalarias é 
nf”cordão de policias continham à multidão de 
Euriosos, que se agelomerava para vês entar os 
Gonvidulos À porta principal Wentrada ra cos 
era cor um alpendre, resguardada por cortinas, 
e 4 iserior do atrio um largo tapete estendia-sê 
até á rua. no ponto em que os convidados se 

  

    

    
apeiavam, Logo que uma Garruagem parava um 
row cegammêntoFrdado, abra a portunhol 
Rara cri lindamente adornado de palmeiras, de | 
bananeiras, de grandes fetos, de mimosos massi- 
cos de avêncas duma verdura delicada é tenra ; 
ÉP4o meio, postado com 1 immobilidade duma | 
Chuatua viaise o guarda-portão, de chapeu armado 
& Basto em punho. Dois criados fardados com | 
Gasacas verdes agaloadas de prata, calção de ve- 
judo escarlate, méia de seda, é de Gabeira em- 
posdas, abriam de par em par as portas do guar- 
Maivento, que dava necesso para a escada. 
Basta então Gubir o primero degrau para 

logo termos a impressão que sentimos, quando 
veios subindo respeitosamente as escadas dum 
museu de bellagartés. Os formosos quadros, que 

  

  

  

  

  

forram as paredes, entre os quaes sobresahem as. 
valas dub de Urio Vasco às bells estatuas 
de Carrara, dentre as quaes realeam a Janes de   

Cistro, de Simões d'Almeida é à Jofancia da Ar. 
ed Soares dos Ri, todo os ml objeios fue 
alice nos deparam, altestam que para o esplén- 
dor imaravilhoso d'aquella casa, não só foi nec 
sario dispender uma fortuna avutada, mas sobre: 
tudo empregar o talento mais delicado, que só 
possue o espirito dos grandes artistas. — o 

Depois de se entrar na vestiaire, improvisada 
saída? para o jardim, onde um grupo de criados 
cgualmente furdados recebiam os casacos é às 
Capas das pessons que chegavam subia-se até go 
andar nobre, em cuja primeira sala, chamada de 
Em e Cadioda coleção que nda se 
admita, à Br, duque de Palmela recébia os seus 
convidâdos. Na sala immediata, forrada de da- 
masco. escirlate, estava à sr* duqueza, trajando. 
Juma tolete de sktim bordada a oiro. É iesta sala 
que estão os retratos dos primeiros duques, pia 
tidos pelo celebre Lawrence. Junto, dista sala 

ão do baile, forrado de damasco ama- 
rello. fin elle um dos mais notaveis quadros de 
Grão-Vasco, representando S. Miguel Archanjos 

  

  

  
  

Um spleralãa Fetno de erp fator e toma RR au E sa doa Sn RR O A a pod pamoa e Aja da pad Neste dos aaa ela A eogunda sia, V8 sb entr ouros gundo opa pena A a Ro Sica Coin Monreio Balm inte done dede Ped a a cado dao O ati o pnoeó Vo Rr, lamas obribepni naquelas E Rai ppa Cotas pla ig a 
de Bule, com que os nobres duques festejaram A molodade dana fitase irusquetar da E VASO são de dana à orche ir apela de tiganos, mi Boncmia para te boi. 
violonsdho, dois clarinete, sete. rabecas e tum Zimbaie, cómo eles designam um extraordinário instrumênto, especie de: timbale. Todos os ar. tits é apfesentaram com o seu elegane ves. vário. hungaro, um casaco curto debruado de póles e gudmetido «alamares doitados, gravatas Det rajadas de oro, calão azul e fora ala de polimento, no genero das botas & Frederico. O regente da orchesea € um homem alto, forte, de dsba loira é cabélcra amellada, com uia aldgre pBsstonosi de ars, À must rocada niaquel ex instramentos adquire todo o relevo e prest-se a odos os contraste, Por Vezes, ouvem. se apenas, alum muro docé é dormente, as arcadas len! tas dus rabecas e do violontaio”; é, inesperada: ménie, Como Hum Arranco, 0 soh Hsperes, rou. os é bivos tirados de repente do Zimbale é dos rabecõe fzem esperar à musico, dando de 
Mal se pode deseravêr o dito exuinordinario que esta músiga produz | Não ha orehestra, por mais bem dirigida e por maior numero de instrumentos que tenha, que possa egualar a musica dos tiga- osyno vigor & no entra com que estes homens exetutam as valsas de Strauss à as marchas da Monge! PO fo, durante tres horas, sem um momento de descanto, sempeé com o mitsmo enthusiasmo, variando apenas de valsa, que os triganos tocaram, 
Em quanto se dansou o coil. Quê arado é bo: 
nitocotillo! Nunca vimos apparêcêr em baile ne- 
hum uma profusão (ão interessante de maregs to- 
das mais oU menos valiosas, desde as pandeirêtas bias umbela japones os see d Ene 
dons dlicados, sé uma que conse em pol 
siras é anneiê de oiro é perolas para as senhoras, alinetes para os homens. É dave nota-se que 
nes cotilon entravam quarenta quatro pares 

Logo que terminou 9 cotilo, 03 pares mar 
cjtara Atum, Tonga. fi, ao Som da marcha 
Rolegt-Marae, para a sala da ceia. Era um ver 
dudeiso deslumbramento o aspécto da sala, toda 

     

  

    

  

  tra era a celebre dada vir expres- 

  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

iluminado, guarnecida com quis baixa de na é os'ipas preciosos erystaes Sobre ameza, 
Roerta a todo 6 Comprimento da sala, viam. as 

  

iguarias male delicadas & mais raras dispostas em 
ande profusão Os prátos, ém que os convida- 

os sbrviam, ou eram de ani ouça da China 
cut de rt Ca lh ce un rios a 
de pur E servidos por uma enorme fla de cria. 
dos todos fardados, que circulavam em tomo 

“os convidados vinham diante dei, 8 aves mma raras os peixes mais saboroso, as fru- Cias mais delicaas é tudo quanto a pasteltia tem 
inventado de mais aff Das mantas de Ing. 
terra veio expressumênte parte da caça, que na peninsula fo havia; é foram remetidas das ilhas 
Bs melõe, ae banands as melanciis é os ananazes, ue eram na aa a mé era Impreiso em pergaminho, com as 
gas das córes da casa, seladas com o Dragão Palmela - 
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O ACTOR JOÃO ANASTACIO ROSA 
(continuado do nº a19) 

   “Rosa nasceu em Redondo, uma villa aleg 
ittoresea. do Alemtejo. Sua mác chamav 
. Merina do Carmo, é seu pac, um homem im- potante a sun tera, José Manel da Rosa M- 
Logo desde os mais tenros annoso futuro grande 

astor mostrou uma decidida vocação para arte, ms ão pra artes senicas, para a arte da pin” 
Emquanto os garotos da sua edade andavam 

em corrérias pelos campos, o Rosa metido no so- 
tão da sua casa rabiscava bonecos, coloria estam. 
as, com às tintas que podia apanhar, concertava 
onitos, depois louças, é vidros, e todos os obje-| 

cios Quebrados que coniavam sua habilidade 
recoce, de modo que aos doze annos o Rosa era 

Dias tudo da terras 
Era 0 fas fudo mis d'um dia para o outro trans 

formou-Se ho quebra tudo, 
“Toda a gente do sitio 0 achava muito apto para. 

concertar as bugigangas que tinha lá por casa fei 
das ém pedaços fas hinguem 0 achava apo pa 
Davam-lhe que fazer em barday mas real nem 
Farto de trabalhar. não para à cidade, mas para 

ja, Rosa um bello dia, pegou n'um martelo, 
foi-se ho seu sotão é quebrou todos os objectos 
que lhe tinham dado para arranjar. — Agora é que estão arranjados, disse trium- 
pin O peucho Tosa x 

nunca mais tomou a ser O fas tudo de Re- 
dondo. im E ã 

Por Gsse tempo aparecia alli no sitio um pinta 
monos foragido políuco de Lisboa. Levava ni sua 
bagagem de artista uma colecção de estampas, 
je foram um acontecimento em Redondo e um 
leslumbramento para o Rosa. 
Sobretudo um cavallo que figurava nessa col- 

Jssgão era o encanto do pequeno apso, Mas o 
na monos pedia muito dinheiro pela estampa é 
Rosa na impossibilidade de adquirir o cavallo, vol- 
tou-sé para uma cabeça de Cleopatra que figurava 
tambem na collecção, e como egualmente não a 
pudesse comprar, copiou-a, 

E copiou tão bem, com tanta arte é tanta 
habilidade, que essa copia começou a darlhe Uma 
certa noméada entre à gente de Redondo. 
Animado com O successo obtido pela sua Cleo» 

patra, Rosa lançou-se ao largo nos mares da pi 
ay é as suas obras deramslhe a colebridade na 

la, celebridade de tal ordem que o Perninhas 
um Yelho exótico, é proprietario muito conhecido, 
em Redondo, chamou o Rosa para lhe restaurar. 
“uma imagem: de Santo Antonio, pintada em ma 
deira, que tinha á porta d'um dos seus predios & 
que Grã muito querida de toda a gente da terra. 

Ô Rosa restaurou-lhe o Santo Antonio, O Per- 
ninhas quando o viu ficou assombrado. 

= Que tal o acha? perguntou-lhe O artista. 
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agnifico| Adniravl, Toma á, rapaz, E deuhe dor io : O Roso, não se disconcerton, e perguntou-lhe 
com à mesma serenidade: nas Então acho reincato bom? Protentoso! E É agoRab Res Na pd tuto Ross pus 
sando uma das mãos sobre a tinta aínda fresca, € irnsiormando Salt Amttio afum grande borrão GS 
Emo (Rise Ta ÃO 

santo, é guarde o seu dinheiro, disse-lhe o Rosa Em Sis esmo tempo O artista é O actor aliado Rojo pen doida vocação o 
o. petueno, que fá ci contava quinas ams hi papa é EF acoes A aos da o deicar à care Goclesiapia, e maduro para Lisbon conidar desenho para atadlado Tikcesuro Veto, E E leo (unço Ab bateje Pope o qro apa ed a PO pc RACER Sir jovi ars, mantlon-o para Ajuda, pecar Acoaiso a tesão do afrpado pesos tabordo com O ordenado le 200 réis incide 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

Um outro protector disvelado de Rosa foi o 
patriarcha Frei Francisco de S, Luiz, seu patrício, jue o metteu no Jardim Botanico da Ajuda, onde 
Rosa fez o conhecimento do celebre é chorado 

ysagista Thomaz d'Annunci 
     

     
GL (Conta 

EEE E, 

RESENHA NOTICIOSA . 
Moxuuexto Á RESTAURAÇÃO DE PortucaL. No. 

dia to do proximo mez de março, aniversario da. 
paz assignada com a Hespanha depois da guerra 
da restauração, deve ser inaugurado, este mont- 
mento, que à commissão 1.º de Dezembro de 1640, 
aula pela subscripção publica que abriu no 
paiz e no Brazil, levantou na praca dos Restaura- 
dores, À esse monumento de pedra e bronze, que 
commemora a libertação de um povo do jugo es- 
trangeiro, libertação realisada do modo mais ex- 
traordinario, resolveu a illustre commissão juntar 
um outro monumento não menos perduravêl que. 
aquelle, o qual é um opusculo historico e patrio- 
tico rememorando os factos que oceorreram na 
restauração de Portugal, À direcção litteraria d'es- 

  

te opusculo está confiada no sr. Luiz Augusto Palmeirim é é collaborado pelos mais eruditos e Iaurendos escriptores portuguezes, Às ilustrações. que adormam eita publicação são executadas sob à direcção dos astas Manuel de Macedo e Cae- tano Alberto, e a empreza do Occinere é a en. carregada de fizer à edição. O opusculo promette der um verdadeiro monúmento Interario: Iearerus, À guerra do Egypto, que ha dois un- o excreito inalez, km lucta com as atisadas. de. Madi, teve ulimamente um grave revez para a Inglaterra, na invasão de Karim pelos revoltosos, à frente dos quaes anda Mabdi Desta invasão resultou a morte do gene: Fal Gordon, commindamte em chefe do exêcio Inglez no. Exypro, E, Du Sonar Falleceu ha poucos dias em Paris este lustre antiquario, conservador do mu- seu de Cluny filho do celébre antiquario Ale: Xandre Du Sommerard fundador do referido mu- $e8.O, mus e Cluny fo p leeções que Alexandre” Du Sommerard cedeu ab cstádo, & seu filho foi incansavel em O augmentar & aperfeiçoar, repartindo o seu tempo para con- fincar uma plblicação de grande tomo, que seu pae emprobendera e deixira incompleta: Les 
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er af i AIATERTERÇS 

PEDRAS SALGADAS — ESTAUELECIMENTO DE HANHOS 

arts au mojren dige, Mantinha relações com o mu. 
gu de bolasarês de Lisboa, ao qual, por meio 
de trocas, tinha, adquirido reprodueções de alguns Fragmentos mais notaveis da nossa arte manue- 
lina. É. Du Sommerard era considerado um das primeiras auctoridades em tudo que diz respei à arte antiga, 

ConrrreNcias sonne 0 Zune. O sr dr, Francisco Antonio Pinto, juiz de direito de Loanda, vaé fa. 
2er uma serie de conferencias sobre à questão do 
Zaire nó salão do theatro da Trindade, à primeira “as quass realisar-se-ha dmanhã, pelá uma hora da tarde seguindo 56 lhe outras, que serão pride 
mente annúnciadas. 

——— mam 

PUBLICAÇÕES 
Recebemos e agradecemos: 

  

  

DiccioxaRio, UxivERSAL DE EDUCAÇÃO E ExsINo, 
ampagne, etc, trasladado a por 
o nos assumptos relativos à Por-. 

tugal por G. Castello Branco. E «'este importante 
livro que o conhecido e acreditado editor por- 
tuense o sr. Ernesto Chardron, vae fazer uma 
noya edição, consideravelmente dugmentada, com 
artigos coondenados dos princinass escriprovês de 
pedagogia, pelo sr. José Nicolau Raposo Botelho, 
capitão. de infanteria e professor no Iyceu do 
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PROA Pubinao de Me A e e RR aq O Cl 
Esmesto Chardron, no Porto. RS a o a Cod ne Re cc e cd q ES 
JORNAL DA SOCIEDADE PHARMACEUTICA LUSITANA, and dera do Go Rn Da ipi Rio a pa 

asc Joia it adadeninelo Fapoçe Naa da a O MR an Ga ps Gena aa ca ne a UR acaba de lhe prestar dedicando-Jhe Um numero, dE pn a, de grp de 
siãio do fafecimento de José Dionysio Corrêa, pu- Dia dao Das a Cao Corp ca ne A Se 

  

  

    
  

  

  

  

  

    

ão uma photograpiia 

Os Prenisrexanos, por Henrique Perez Escrich, tcaducção de À, Cruzeiro Ssixak. Joaquim Antu! nos Leitão, editor, Porto. É um novo romance do, afâmado  excriptor hespanhol, que conseguis. rear um grande numero de leitores em Portugal, Sendo certo que as edições dos seus romances sé êsgotam em Gurto prato, havendo já alguns em Segunda e terceira cuição, Cremos que este ucto val mais que todas as recommendasões, o prova Je as obras de Escreve recomendam por si  Predestinados constam de 4 volumes dos quaes cados dois, pela Biblioheia d Cura da Aldeia, de que é propriciario 0 acredi tado editor portiense'o sr Joaquim Antunes Lei. são e são ilustradas com gravuras por Caetano berto. 
Kattsmanio ne Davio Corazz. Um delicado brinde que o estimavel editor ofereceu aos seus correspandentes é nos Seus amigos particalares, Esto Ralendario, primorosamente impresso a co rs sobre papel ehagrin, em gosto Ebiner, é ao Emésrio Cespe o espeelinas dos erahaiie 

executados na oficina de encadernação da casa orazai 
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- Reservados todos os direitos do propriedade 
litteraria o artistica, 
    

Ty. Ekzrvintava — Praça dos Restauradores So a 36 — Lisboa.


