
~ÓS f. o :'iO~O~ .1111,111()~ 

O 'J'i11ir•, n folhn dt1 City1 <> ,·<'lho <>r· 
gAo do pnrtid<> t,,r~·. o evangelho do, mri·· 

cceiros londrino•, nc11b11 d<' npontM no 
mundo, corno exemplo d11 démMindà libc!·· 
d11do de imprN1s11 em Portu~I, n /,a11-

ter11a ,lf<•fJi«, o, folizmcntc pArn elln, tn,11-
bcm o J1mwl do (ím,me,·cio. Este ultimo 
linn-n<>• de que 50bre nós recái,1, por in 
tciro, n indignnçilo do8 de,·otos nncionnes, 
apco11s M• seus ou,·ido• eeh<>Ar n gnuule 
voz dn folha iuglcza, trndur.iiln <'m rnlb"llr. 

• 
O 11t'.,1t,, o :m~tcro prot-Or,t1lntc-, 11:lo 

nchou 1'Cp1x,hcn~ivcis 03 no~~os ,·e1·~os :\ 
Acadcn,in, 11s lôlll! n Santo .\ntonio, ns 
ontat11R no Pimz>ão; simplc.•111cntc nch<m 
nudacio~o o mni~ in<>fi<•n•h·o brinqu<'<lo dn 
f,ant(Mia Jla9ito.: 11 innoccnti.-imn cnri
cnturn <1110 1'Cpr<••cnt11 o sr. Sc1•p11, mini•lro 
da Fa1.cnd11. pn:gado n'umn cn1z! 

• 
Ó 'J'imee, ouve-nos e depois jnlgn-nos. 

Aquclln c11ric11turn n~o é no"1lt\, ~ào fumos 
nós, nem o nosao que1·ido c11ric11turistn, <ruo 
11 invcnl6mos: foi II Orfttorin nncionnl ! J<:lla 
é fill,o h·gitimn da rhotoricn pnrlnmcnlnr 

portui:uczn. e nós fizemos com o lnpis 
o qur o omdor in<ligoM Mnnod ,\'As· 
sumpçilo, ministcrinl e cntholico, j,1 ti· 
nbl\ feito com a pnlnvrn ! 

Sim! cllo, na sun oloqu<·ncin, f,,1. do 
sr. Serpa um doce Chri~to, pcr<lMndo 
ao l,om com1>adrc; nós limi1:\mo,no,, :a 
corror om auxilio d'umn pobro rhotoricn 
extcnuuda o 11judr.mol-a n imprimir cn-
1·~,clul' nu uv, v -,~,h uJu\, <.vilw.,ndv-o 
com o maio,· recato ~obrc um tri,tc le· 

uhu ! Como testemunho, por<\m1 dn nossa ,·cnc
rnçi\o pelo mnrtyr do C11l\'Orio, deixámo~, l'Cr· 
mnnc<.'<'nclo cm pai, na doce pcnumbrn do m.,·•t i · 
cismo chri~ti\o, a legitima Cnrn do Oolgotha ! 
~unc:t AS no~.n" 1ui\os ti-e ntr<wcrinm ti erguer 
eh• novo nquello sncro,nnto mndoiro,- hoje, clc
mnis a mnis, di<pcl'l!o rm rcli11uins 110 ,eio dn 
christaudndc,· pnrn n'cllc prcgnrmos um 1>ec· 
cnd<>r r nlém do 1~cndor, mini~tro cln fazc,_da 
,•m Purtugol, e b:1cbnrd fonnado pcln un~ i
dnde do Coimbra! Sim, 'l'imts, oxnmina 1,om 
o instrumento do supplicio. lo,·nntn,lo no nlto 
da /.<mitl'lla .lf<t9ica pnrn o bncrificio do nutii:o 
tro,•ndo,· do )lon,lcgu; confronta-o: tocn bom 
o vcll,o madeiru cnrcomitlo. Xo. brnços cl'nqm•lln 
cru1.. 11unc:1 o.<tO\'O pregado QhriAto: <:$IC\'O 
,implc•mrntc pregntlo - o l,om bdri\o ! 

• 
Ouç(I o uni,·t·r~o o ouç11 (1 IU1ixn: 
:3e o 'l'imu, p.~ra dc,acreditnr n Lo.11ler11« 

Jf<t9ic<i nos olhos do grnndc pnrtido consc..-·n
dor curupeu. dcnmiciou o no~,-o inoft'ensÍ\'O brin
quedo co1110 um Rllcntn<lo cuntt:i n• mais te$· 

pcitavci• c1-cnçu• tios 110<-•os concidnclnos, n 1.<111-
tcmo., d'hujc cm dinnt,•, ••bcr{, moclilicnr a nor
mR do ecu prococlor regulando-o polo proceder 
tio partido regc11crn1lur que t~o nc<'rtnclanwntc 
no:, regl", o C.iJ>ero, nimln merecer os dogios dn 
foll,n cio 'l'11mi111, pn'S:mdo, como o go"crno 
portugncz-a p:agnr.lhe o~ Artigo~. 

Af;Ol'l\ S-iga o Jonw.l do CQnh,1trciv. 

ECCOS 
O pns.cio publico olie~cu, domin

go ai t,u·clc, no~ :,1.;d., vi:,:t.,11h;s n 1n,lib 

complctn coll~aio tlc mulheres f<.ias. 
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Entrando 11li um ind ividuo qualquer, dotnclo 
ele nlgum gosto e nlguni:1 ,•ista, sentir:\ o in· 
vcnci,•cl clc$ejo do emigrar instnntaneamento 
pnrA " p11iz clns Venus hottentotc~. ~ão so pó
do imaginar coisa igual ! Cams tão fciM como 
as que :ili appnrcceram, i;ó podem ser ,·istas 
0111 doi• pontos do globo : no passeio publico (Is 
5 da tnrcle, e nas figuras do cem do Casino :\s 
S da noute. 

Ferido pelos t,·omcndos an.,ulos faciacs 
que ali so aprescntavnm, vimos um imlivicluo 
aco10,·elando n turba phrcnoticamcnte. 

- O quo procuras? pcr.,untamos-lhe. 
- Um oasis, respondeu-nos. 
- Não o e,icontrnr:\s. 
- E' impoS$ive1; entre 600 caras sempre 

ha do hnver alguma toleravel. Trago os olhos 
n'um cs1:1do lastimoso, quazi em sangue ... 

- Essn mania de cst11dnr costumes ... 
- E umn dc~grnçn! 

A LANTRRNA MAGICA 

• • Alguns jornacs teem attcnuado ui-
. ~~ timnmcme a Sllll linguagem, chein de 
~ liberdades poctic11~, depois da chegada 

a Lisboa d:is 30 sylph~·des <1uo h,,o de adornar 
os Rec>'eios Witt<1yne. Pa1-c<:e CjltC, sob o ponto 
de vista particulnt· dn plastica, o enthusiasmo pe· 
ninsular dos nossos collcgM Mrefoceu um pouco. 
As trinta la<lie.•, ec.,undo nos dizem s,,o a es
pressi\o mais co,111>le111 dn ~ocicdado inglezn, nos 
p<,s, e u·azem a ma.<ima côr local - no nnriz . 
O .,cncro an.,uloso .enviou :\ occidcntal prnia 
luzitana os seus productos m11is complr tos. 

Nós ainda as niio vimos ; comtudo pelo se
guinte dinlo.,o, que ltontcm c.5cui,\mos, pnrcco
nos p<'der tolernr quo n polici:l dm·m:l longe 
dos Rec,·t itJS e que so n:io ncccncln o gaz em 
todas as :llphombras. Eil o : 

--T.,isboa ficou lograda ! 
- Então porque? 
- Porque ns trint11 inglo1.as que vieram para 

l ':1rtiu . 
D'ahi a pouco encon tramol-o. 

os Recreios \Viuoync... não servem para os 
Pnrc<'in mtais recreios de mnis ninguom ! 

sntisfoi to. 
- 1•:ntilo? 
- Finalmontc ... 
- Alguma cnra bonita? 
- Sim, mns que trabnlho !... 
- Quem era? 
- Um alferes de cavallnrin. 

"':\ A proposito das trinta inglczas chc-' k ) gadas ultimamente para os Recreios 
• Wittoync dizia um individno: 

_ S<) a emprczn mttoda vir mais de:,, mil se
tecen:as o setentn, do mesmo tl.,eo,·, temos entre 
nó•-as onze mil virgens! 

Corro nn quarta p11ginn dos j ornacs 
k, ~nn11ncio dn• 2J>ilulas H ollowu~-, 

com a soguinto grmnmnticn: 
e Uma posiç?,o dcsejavcl. N~o exi stindo a 

sande, a opulencin rnais fobulosn, om ter al
cançado os p1·:1zcrcs mais deliciosos, n:lo s:\o da 
menor ut;Hdadc. Í~ quasi incomprchcnsi,·cl que 
11111 desnmmjo quo poosn ser ractificado ti\o.fa
cilmcn te, tomando algumas <lózcs d'cstn .mccli
cina depurntiva o rcgulari snclorn não o ~ejn 
sempre. ;\ • celebres pilulns de Holloway tem 
pro,·nclo, etc.• 

D'ondc se vê. c1uc se nos doentes é inclispcn
snvol o sr. llolloway, no sr. Hollwny é igunl
mento indispcnsa\'ol a syntnxc cio sr. pndrc 
Amado. 

Mas ao sr. padre Aluado lambem .:, indis
pensan :l n grnmmntic.'\ clomcntnr do sr. Jo,10 
Fclix, assim como no sr. João l!'clix é imlis
pcnsa,·ni a chronicn da im1>eratr:1. Poreina. )fas 
a cl11-011icn dn i1npcrntri2, Porcina desligada das 
aventuras do Bcrtholdinhc, é um corpo sem 
almn. O Rcrtholdinho, obra cio scculo X\'11 é n 
fonte aonde bebeu o or. Jnymo, do Bolem:
oh ! 'JUe deliciosa alcatifa que o mett olphato 
u tú •e»ti11<lo! Assim, querendo orientar o nu· 
ctor das pilulns, eis-nos no circulo vicioso. 

Que o sr. Uolloway so dirija como <1uizer, 
comt11nto <pte n:\o nos estt·n.,uc a lingua dos 
Barros. Q.uorcrA s. ex.' ter n'clln mais um 
cliento? 

So assim é, q110 os sro. conselheiros Vinlo, 
Silva T111Jio e D. J osé de Lacerda, velem noite 
o dia contrn estes nttcntndos no pudor da lín
gua portugueza. 

As folhns rcnccionarins, exibem a p1-oposito 
dos La:ta,·isla$ os mais estranhos >11'gmucntos. 
Entre o' lcs é notavcl um, do lnznrista sr. Sonna 
l!'rcitn@. Diz sun 1-ovc,-ondissim11, que o drnmn 
é nbsm·do por<1uo tendo o titulo no pl11ral, Os 
la:a>'ista~, apresenta em .cc11n npcn:t$ um do• 
pcr•onagcno indicndo no me.~1110 tit11lo. Depois 
csp.rnin-sc om consi,lcr:1çõc•, fazendo os mnio 
lou ,·n,·cis esforços pnrn dcmonstr11r, queo padre 
Bergcrc~ (; um typo ela phantasia,-o que cor
rospo11de pouco 11111i:1 ou menos a dizer ,,uo ns 
pyr111oidcs do l~gyp:o sito fcit:1s de :llgodão cm 

Ah! dccc,·to i\l)tonio Enncs niio tom conhe
cimento <l'est:l curios11 nrgumcntaç:lo. O la,,n
rista sr. & nna l:'rcitns, quer mais collogas cm 
sccnn? Pois bem ! Como o goncro n~o e.-scMscin 
(: facil satisfo?.N' os desejos do llCCJUCno V c11illot 
portuense. 

Temos (t mí\o a AllSOCinçi\o catholica, n con
gregação do S . Luiz, o con\'cnto do Varntojo, 
o sr. padre Couto, o 1·ovorondo Sinignglia, o 
~ r/lpliico HadcmakcY, o _npostolico J osé Ma
ria do Ucm, o :1rchnnjclico Moura dn At<tlaia, 
o divinal Paucnd:t, o dulcido prior do Santn 
J ustn o q ucjanuos '. 

O nuctor <los /.<t:co·islas tinha wdos 0$CS á 

sun disposi~ito ! Bm ti\o s;mplcs wl-os npre.sen
tndo :1 todos ! Porque o 11:\0 foz? fosondavcl 
arc:1110 ! O padre l3orgc,-ot, queridos, .; o rc
trnto de vós wdos. Bl!Cuoste• do di1.er que """ 
cst,\ p:1rccido. 

C,,rn mil pessoas 0-011tcstaram II semilhança, 
em L;obo:1, 110 Porto, cm Coimbm o om Braga, 
e, t0tl11s cll:111 ,·o& recouhcccram nli. Br11dac como 
cocwgum,..:nos ! Est~ê:1$ no vosso direito, tn:\tS no
tao quo n polici11 qunl)do mandn tir:lr ns pho
togrnphino d'uns certos indi,·iduos sus1>eitos im
po1·ta-sc p<>uco que ellcs berrem ou deixem do 
bcrrnr. O <pio é preciso é s11lv11gu:wdar a boa 
fú dos si111plc,s o pt'\.--Cavcr n socic,cladc ~ont~a as 

vossas proesas. Qual é o melhor meio? T irar 
d'uma só voz, n'um unico dicl1é o vosso relrnto 
e nprescntnl-o, condensMlo, n'um typo. 

Assim j:, todos vos conhecem, e ficnmos so
cegaclos, na cc1·tcsn de quo vos não tomarilo 
por uns cbcrnbins quando vos np1·cscntnrclos sup
plicantcs, nem como um archnnjo viugador quan
do vos np,-osentnrde., ameaçadores. No primeiro 
caso mereceis ns nttençücs, que, 11a. industria, 
toem sempro os cavalheiros; no segundo sereis 
t<io assusrodores como um santo officio de car
tão. E, na vossa colcrn, uma. coisa. nos consola, 
e vom a ser, que os unicos supplicios que ten
des pnrn lançar-nos -ó a rheto,·ica, e a unic.'\ 
victirnn que consognis fazer - é a grnmmatica. 

O PASSEIO 

So :iccaso dentro do seio 
A chamma de amor vos ardo 
Correi, correi ao Pnsseio 
Aos clias S.'\ntos do t.'lrdo ! 

Calças de boca de sino, 
Dandysmo sentimental! 
Ouvi o coro divino 
Da bnncla regimentnl, 

Que mal derem cinco horns 
Á luz serena do dia, 
Nós metteremos esporas 
Ao corcel da phMl<lsin, 

Fugindo ao largo, ligeiros, 
Sem distinguirmos sequer, 
Entre os cabos tio lnnceiros, 
O que seja uma mulher 1 

O Jon1c.t de Luboa, diz-nos bru$camcntc, no 
seu ultimo numero, q 110 o dispensemos de nos 
dar resposta, ,·ista ter muitns cousas de mais 
importllncia a quo attcndcr. 

Ora, nós quo sympntisamos com o Jomal 
de Lisbo<t, fie.imos extrcm:uncntc p1'COCCupados 
com simillrnnto revelação. 

Quo tlemonio tcr:i ellc que fa~r? em quo 
diabo de tr:tbalbos t1ndar{, ollc, mctticlo? 

S<)rA n criso do Algarve que lbo toma o 
tempo? 

Pertencer{, ,l philnrmonicn dos Terramotos, 
o and:ir:\ ensaiando reportorio novo para o 
dil\ 2-l? 

'l'cr!o do .;anhar o p:\o quotidiano pnrn o 8118· 

tento do Figa,·o? 
Em todo o caso, clle tem o sr. José Dias 

Fcrrcir11 que o nninhn carinhosmneute uosscios. 
Nós cncontramol-o vnrins vezcsm tomar café, 

muito bem descansado ; cllo vno ao passeio pu
blico quasi todas 116 noi los; cllo entrega-se, cm 
fim, a todn a qualidade ele lihcr1inagen.s d 'cst.'\ 
ordem, e diz-nos que tem muito que fazer! 

Nilo ncroditnmos ! 

L 
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ACTUALIDADES, por Bord allo Pinh e iro 

PREPARATIVOS PARA A PARADA DE 24 DE JULHO 

BEI ANTONIO IIIAlUA PREPARA-SI: PARA 

N'um:L das principaes guRrdn-roupAs: - sete nl(Aiates cm ve., de mn. .. 
tarem uma aranha, t.rnbalham noite o din na toiletcc do Rei Antonio Ma.ri3. 

Por (MltA de tempo eene o mU.hano d'engenheiroe.- Rei Antonioao võl,o 
tem -rabini"t o chorR :u: pennAS. Levou-1h'R8R.tuçA: t>omo eupril-Rs?-Con•o 
jA u nlÕ trm. Só Sampadi111 poderá ct<ler p•NI isso o gallito que ~m escon
dido no ••guiio e 

O exercito depois da rnçilo de e.me. 

A GB.A.NDJ: S CENA. POPvr..u\ 

..,,, 
~ . 

'rrajo de coronel d'eogenheiroe que o Rei Ant.onio deverá IC\'Ar fi pArn.d:1: -
):"arda vcrmelhf\ e oiro.- C:ilçl.o uul Mr.ria Luiza e oiro.-Alfüngc :;\ Z<1m:iôàr. 
Mait11s grRn•truzes e pcclrRriR&, DcelumbrAnte o mnç;oifico, con{orme o figurino-. 
Z6 Po,•ioho ador-al 0 0°ha e dnri\ ,•i\'R8. Nota. - Virá cttc uniforme na ordem do 
cxcrcito.-0 outro erâ triste e pouco popular. 

em vez de puthRr pelo r1\bo A eota, pucba 
pelo r:obo so g•llo. 

As P"nnu 11Ao prest11m, mas de longe f11-
zem cfl'e1to e e:à.o populares. F:'ica assim 

o ehKpéo muitíssimo lindo.-0 Po• 
vinho hil de 90,t<1r. 

tContinfia amatthà) 
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Do Dia•·io de Notici«6: 

1 
O publico, porem, a:Citando a ~outrinil da 

P«lav,·« pódc perfcit,unent.o npplicnl-a á folha 
miguelista, na pessoa dos seus redactorcs, com 

• Desculpa-se a Pal,,um ,kcrM da portaria 
npocl'iphn que ha dias publicou, dir,endo que 
os-a publicnçílo nncln tinha de extrnorelinario 
e que não pnssnYn do uma figura do rhotorica 
chnmadn j»·osl)p<>pei«. , 

* 
Altos destinos dn rhetorica ! 
Nm1en t:lo lnrgos horisontes se tinham aber

to diante d'olln . D 'hojo em diante pocler-se-hn, 
no ~cu abrigo, cnlumniar os homens, e falsifi
cm- ns lib,•as. Ante$ da politicn se apoderar do 
c1·iminoso elle elin, que o neto prncticndo é 
mnn figura de rhetoricn. Ser:\ liYrc. 

* 
Amanhã, , ,isto ter sido acccitc n espirituosa 

lomb1·~nç11 da Pal«m·«, um indh·itluo qunl<p,cr 
chegn M pé do sr. ministro do reino, com uml\ 
calunmin apcrrndn, toma-lho o passo, e, cm 
plena rua do Oiro, chama-lhe ~altcndor dn Oa
lnbrin, bnndido ela sena i\J orcna, mc111bro da 
associaç:lo Oatholica, habitante do pinhal da 
Aznmln\jn, frcquenrnclor dn Falpcrra étc. 

O i 1·. minish'o sontQ que o sangue lhe sobe 
ás foees. Recua um passo, le,·antn n bengala 
ou chama um policia . Em qualquer elos casos 
o miscrn,·cl insultador, tira do bol~o o Jfa11ual 
ele c1tylo, e clocln,-a que tudo nqui!lo nAo pMsn 
de uma 1n·osopopei«. 

* 
O s r. ministro, pro,·n,·elmcntc, sente-se o 

mais feliz elos mol'laes e sobe para o seu gabi
nete com a alma a trasbordar do jubilos e 
hcmdizondo o ;}.0 :1uno de portuguez. 

Faz muito bem. 

uma 'º"º modificnç:\o de fórmn; fazendo coin
cidir por dh·crsas "c,,es o ponto mais anterior 
das suas botas, com o ponto menos anterior 
elos redncto>'QS da P«l«vr«. $o os infelizes fu. 
gi,·cm {, rcspousabilidado das suas doutrinns, 
deixal-os-hn cm paz. Porem se elles tomando
se em brios, erguendo-se n'um temeroso rasgo 
de col.era, e começarem II apitar, então, n'csse 1 
momento, o publico n~o deixará de lhes dnr 
um dõcc lenitivo dir.endo-lhcs quo aquella 
pro,·a do sympnthia dada polo calçaelo, ao pon
to ,unis ortodoxo das suas pessoas, nael" tc,n 
d,; to:tm1»·dinm·io1 t 11i10 11<.asa ele "'"" Ji9ura 
de •·lietoric« el1a»u,da 2>•·osop1>peia. 

• 
Rocci::1111os comtuclo que osta incfavcl conso-

hJçtio não sojrt su!Hci~n~e, o ()ue, ttMm d'c!!.t, 
os 1-cdacto,-cs ela Pal«v,·,, req uisitem tnmbcm 
um frasco de arnica, ou quem sabe? talvez 
um nlgcl,1·istn! 

• 
Ka impouibilidacle ele lho cn,·iar osto ulti

mo, S<\Iª o governo de sun magostadc compMsi
,·o, e mande-lhe, o ,•cteriuario do districto! 

.\ gpndes mnlcs, gr:mdes rcmcdios! 

E,1udo do natural : 
Sccna UHcbatndorn pnssnda entre um s r. 

minis tro o um 1»-ctcn,lcnto : 
- Eis-mo de novo aos pés de , . . ex.• 
- Ditosos olho~ quo o "êcm ! J~ntilo que tc-

tnoi? 

- Vinha pedir a " . ex.• a graça do uma 
commenda . .. 

- Oh! isso ó graYo ! P6de-se saber quem ó 
o protegido? 

- É o Fcrnaudes. 
- Ah! sim. 'l'coho ou,·ido fallar o'cllc. 'l'crn 

alguns scn ·iços? 
- HuÍn! ... 
-Basta! Concedido. 
- N:ío sei como hei de agradecer II v. ex.• 

tantos fn,·orcs. 
- Historias. f; cllc homem incapaz? 
-Lá isr;o ,:; . 
- Finorio? 
- Assim. OS$im ... 
--É um :mnlphabeto ! 
- Ni'to . . . 
- É! É! ... O amigo al'rnnja-me um attestado 

de incapacidade, o cu, impossibilitado coruo CS· 

tou de tbr uma connncnda ao seu a!Ubado, sabe 

" qnc fa~"? 
- :\!anda-o pnr:, a com missão dos. exames? 
--NU.o, hon1em. 
- Parn II academia real dns sciencias? 
- Mão. Está tudo cheio! 
- Para a policia civil? 
- Não! :Muito mais simples. 
- Não compi-chcndo! 
- Ora abi vac: cu como não posso dar um:1 

commendn ao seu protcgido,-scria um escan
dalo,- sahe o que faço? 

- Y. cx.i dirá. 
- Cma cous:1 muito simples : dou-lhe duas! 

ESPEO'l'AOULOS 
C,\$lNO r.1Sll0Nt;ll$E.- Empresa F'rança & O.• 

- Grnudo exposição elo H32 figuras de cera 
dh·ididas em 25 quaclros.-'l'odos os dias .das 
11 dn mnnhil até :\$ 11 da noite. 

Entrnda 200 réis, ,ls quintas-feiras 300 réis. 

SECÇÃO DE Al~UNCIOS 

CHAPEUS ele todM as q\1alidades e feitios pelos uH:bnoF< , n o<l e los de Pa:1.·is, grande o ,·a,·iaclo sol'limcnto pam senho
ras e c r eanças, do 2 :000 \\ l.0:000 r é i,... 

Amrnjam-se t0<los os chapen s antigos 4 moda. ffa todos os prepa1·os precisos para chapcus ele qualquer qualiclade o ertfcitos 
p11m vesticlos. 

ATELIER DE COSTURA 
Faze 1n-se vestidos, casacos, c.ipas, fotos do crean ça e e nxovaes completos para noivas, á vista dos ult ilnos 

fio-u r inos, 1udo 1nuito b arato, com 1>el·feição, brevi d a d e e o n1ais apnra do bon:1. g o sto. 
" Rccohe·se toda a qualiclado de encomn1cndas elo todo o rciuo, clns ilhas o elo todas as torras do J3razil, s.~tisfazendo-so do prompto, o tra

tando·so d os despachos. 

61, TBA YESSA Dlt SANTA JUSTA, -1.° 
(Seg·und a escada vindo da rna A ugusta para a rua da Prata) 

LISBOA 

A LANTERNA MAG ICA, :folh a d ia.ria 

CONDICÇÕES DA ASSIGNATURA 

Lis~a,. po1· ~nez.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ~2<>o ré;s I Avulso ........................... · · · · · · · · · · · · · · · 
Pro\"mC1M, ,dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s,v" 

,5020 réis 

Toefa a correspondoncia relati"ª r. administraç:lo, rua do Norte n .0 145, 1.0-Pnrn a rcelacç:\o á rua do Principe, 23, 1.0 - Lisboa. 

Typ. do t,;hriato,·ão Augo,ro Rodriguta, rua do Norte, 14~. 


