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m as banzas fora da loja. Os rapaComo!... Se elle é membro da mo as iuucções de seu rango. Wa mn nlmrxnm-euiw. quo nenhuma r¡ rare as raparigas_ uns acompanha-i junta. e eu andava a roubar,
Fnlleelmr-tn. _ Fnilncsn no I na sin .ilmul,
poi-elias nos descanies em does_Pois volta lái
Jesus do Mont n mm no
Para «¡u›- n prol' srn' .'liooldus. nnro
rrasinvam atraz (ls si immensol
Agora volto... E mesmo já, sei Born
visconde de C: rich
l lireizim' liu mu
ngm do ca
qua a junia vai vender os tnes pau»
l'v; ililüilljl r:
rim, m'nulmceu qui: ora
som'd'ellas dançaram a cana. ver- zinhos... Adeus tropas até á outra sur. conde de Re .lo,
O snr. Visconde dc Carrinha ml › (mantido que Mídi- no ¡ulrrii dal,a moda nova. o vii-a, o verde-gaia, 4 vez, que temos muito, que faller.
usava em Mondni'iz
ando-se, pu- 4.win da .n inlm dum-sum. e qua '
' o regsdinho. o rolgadinho, s
rem. ¡nmmmodado retiro
3 para liliii'íis \'I.'
w tmlza encnnlrado nas
e a má-raca.
'
Josi Tanuncio Bamboo/ie. Braga onde se llie aograraram os ¡m- dos orus.
mávraca ?l
ciecimentas. Logo que o snr. mundo
de Restello soube a iniausta not ' , l
Sardinhn.-Trm sido cxl
' moda em que fazem caretasx
apresentou-se em Braga com sli-'1 ria a ¡iesraria'de Sii'didilã nas
i
ex.“ familia a visitam; pox-ém;fo_ram Aveiro. A abuiidanma é (nl. que se tem
iniciados todos os esforços emula- ll¡ chegado a vender u millieiro por 200
dos para salvar sua ex!, (allecendo lrsis.

mami-nei..

'

DESDENHÀLDA

Betimnse da janella banhada em j
lagrimas.
i qunanw lgnez chora e o pranto
a suíi'oea, Carlos :la Cunha, de perna
traçada, á rim-ta do Suissa, discuto a
melhor raça cavallar,as uclr es mais'
bonitas e os melhores charutos.

Àn na¡ mn. .nun

ANTONIO MARIA PINTO

J

cravo n necha inexoravel.

(ln sua lhz vira e crua
onde em cado arestn nun
um febril veneno estilo.

Pala cundenle atmosphera

que envolve n misera osphera
uiuin nmbiaute do nratéra

vibram, aladas soentelhas,

- nllucinadas, vermelhas.
rhrins do sol, as abelhas!

Na grande matta selvagem

nenhum halito da aragern
' baieja n sueca folhagem.

A coriorniz palpitanis

no loirn trignl vibrante
guarda o ninho pipilunta,

dando no claro axplendor
do nampinn toda em llOr
a nota augusto do Amar.

Silencio profundo] Apenas
por entre as l'ronrles serenuo

um [Pau-fran de nlveas pennas,

.l LI -

winx-a.
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Eíum :i'm que morre no «maio um vao l
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\

um“) n | Io:l›~

em qm .1- n'
lata.“ara par

onde, brancos, regulares,

i

,. .

boiam como nennphares.

_
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l iK l 'riw

lllll'lA i'.« 1'l". -lr
w J
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deixa Jluotuar a lava
da sua grande :nba llava,

onde em breve, julho [indo,
a lr'rrgem que rem subindo
poisará seus pés, sorrindo.

Jayme de Squier.
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E n sua alma contrisunse ao '

pensar que elle a despresarn. Buin
já tanto tempo que Carlos se achava

O sol pela manha rornpx. r

no Porto, e de numerosas cartas que cn e \'illÍ por traz a serra mil
lho

mandava, ainda náo tinha recebido resposta.
Cum inñnrla magna se recordava
dos jurameutos que elle lhe azm,
do fuluro cdr de rosa e niro que lhe
promcttera.
Sabia que ia ser mãe, e sabia tam«
v bem que asoniedarle a repelliria só

_

_t _a

cias puras da rn
para o sitio onde
cer Carlos

vagas HIIYBIIS cumulares

E, dormindo, a [éra brava

Humido o lablo trama à. paixão.
E n mio la vam da mansow s mrt ,. mim...
Mu Lau olhar de Imunidoz um link

ama-

l mn” Mi'
morno, uma .
ll

Na jaula de bronze, enorme,
do aniann disforme,
Léo, formidavel, dorme,

Em nós tambem bs horisonte'ej

a

que se põem negros. Depois 1'5er
Nove horas da noits soam no
Ignez vence todos as dimculda- tristeza--um verme da alma, u india
canipanario de Prorezende. des e vem ao Porto fallnr com (lah: [crença vem a ós, e o nosso olh
ar v
Noite tepida e innundnda de luar, _ los.
'
.
é mais prnfnn o, mortiço. E'avoern que as estreitas pratenm o ñrmaEncontra-o _na rua de Santo An- lhice de nosso peito.
V
mento, e as auras passam por entre ›tonin e imploraJhe encarecidamente
us larangeiras, saturando-se de urn- qne n não abandone: roga-lhe, solulV
mas.
çandu que cumpra a sua palavra. e
Ignez, ao piano, tira deliciosas elle sorrindo desdenhosamenle, volnotas de Strauss. A sua casa, uma ta-se, dizendo: (Então pensava que
das P rime'U as de Provezemle › está¡ eu casam comSigo?! n E terminou,
E que pela manha sol-rimos para
deslumbrante de ln7..
soltando uma gargalhada satanicn.
todos. ao meio dia para alguem, e 'á
E' que ha baile para commemo~
O infame calcava assim aos pés! noite amargnmente sorrimos. A nos- _
rar ns annos de lgnez a quem a fa- a flor que desfolhara.
sa alma dir~se~hia que é perfeitamene '
milia estremecia doidnmente. As suas
Agosto, 1885.
te nrn homem solteiro, depois casavontades eram im mediatumente eumA. Loão Martins.
do, e por fim viuvo.
pridas e todos os seus caprichos sa_
E' isto a nossa almal
tisfeitos. Nunca conhecem dissabor
Vem de molde perguntnrz-serçin
algum, nem nunca a desventura ro«
__.._
melhor que anoitecessa pela munhil
con ao de leve pela sua symputhica
para que o sol rompesse de noite?-*
fronte.
Assim comoçnvamos nmargamente
N'uquells noite reuniramse alli
com a noite. e amanhecinmos aloas mais nobres familias. e !oi então
gres com o diai
t
que lgnez conheceu pela vez primeiTerinmos &escrencas na mou/ida¡
ra Carlos da Cunha, um rapaz elede, em seguida amor; e quando às
! gente, muito ousado, que jamais en«
nas suas excentricss manifestações
oontrara obstnculns quando entrava Que lunundlçlo de M1 lquo aplaudido manha! nos qnebrnsse o peitoJá
tinhamos as'
em aventuras galantes o que de so« m a gargalhada estridills da Pan
murmuro riacho, e nas myrtae¡ llm'idol; r illusões - um mar encenado como,
bojo sabia aproveitar os ensejo: pro« no
rosas, sempre nerrento do azul que_
embebellwe do luz os ávidos Ionridocç
prios.
uniram os pulmões um oxigenlo puro:
nos enebriu, e nos !az ver tudo oiro..._
Durante o baile não despregou o a! uvcn vão pain: IOM'. o frontliro muro,
E digam que o amanhecer á noite
solt
ando
aleç
rnma
nu
um
llmp
idos
garg
alol
seu olhar de Ignez que a seu turno
para que anoi Leça pela manhã-es“
as
colu
na-d
alem
,
como
autu
ados
selos
,
¡fazia outro tanto. Os seus olhares nem no sol quo n
es eme de paradoxo comprehen
heül
.
impu
dioo
mim
o;
' emm demorndos, e ella, enlovadu nt¡ loerla do Inda as ovelhllu 'no
re mente facil, não é uma aspiração
n'aquelln contemplação. sentia o co- pastor mmsnmente, n nuvens o chocam“
tão positivamente pura, como o 'nau
da
alegr
e
guinl
helra
;
estre
mecer
::
no
ar
.
ração pulsar-lhe alvoroçadamenle.
quando a lua lhe sopra brilhos d'un¡
o¡
::'Ip
hos
de
pmar
,
n
por
entre
os
511v.
;an
A ussislounin de Carlosjuncto de ala n n madruilva o¡ cach
lncw branco e quente li..
os rnunndos,
Ignez tornara-se notada. Varios gru- Agllnn-n do moinho as vslapsi
anciosa,
pos sorriam n'uma intenção má.
o no call¡ do lyric, e nas laços do¡ rosas
Jada Chrysmtdmo.
Decorridos. porém. meses. a as- corram a smbriaRu-sa u lucldns abelhas.
as alii-luana unos. o as pupunha vormenm :
sistencia de Curtos da Cunha dinii~ < lcm
bmn uns botequim.
dns d'auno¡ licor“
nuia lentamente, ate que nunca mais onde se vao saciar inseven
ctos multlcores,
la voltou.
desde o besouro escuro “é 1 borboleta.
'
Esplendido [estiml embriaguoz c mpletnl
Todo o meu sor se upando, o
ru, o frame,
o
o
o “um,
l
como ne ouvin- os sou d'algumn-orchmm
No campnnurio de Prorezsnde
owulh.
4
Escu
ta
ensa
iado
n grande symphonia z
batem cinco horas.
.
mas subi“. lá dentro. a' osplendidn h-irmonín
Ignez debmcadu ájanella contem- responde Qui-nl mais bell
n,om mticos e dlnças W
pla o alvorecer, polvilhndo d'nm sol
Eu 3mm um sim o tu respondeu não;
doirado' que spparentementa princi- vinham-n aproximando alugar as cnnnças. Eu iga mia, a im ropatoe rim
Entre o sim o o "dum Lalv-z 611mm..
pv un a traçar a-su¡ curva n'um azul
s' ..na o labio a .i'm o coraçãol
:sl'ÍII mam Li
Christovnm Ayres.
¡silum u-v do rumo em

Sobre a terra missisrol,
o sol, arche rn implacavel,

o ›U:I
ilr n,

caliindo no escuro. Vem a 5130in
accorda a lua-branca como marga-

ridas, e a pnllidcz é em todo. O sol
da noite é sempre triste]
7

u

u

A0 por do sol, entãov o herman
te e vermelho. e as nuvens cor _d
laranja e oiro vão, pouco a pouco, _

lda do leves brumas da nianh

loiro e frescura.

›

'\¡-v

~

l

d'aquelle enter

_

na l

l

Tambem em nossa alma nasce a
illusao- ma dnidiee do cerebro que
um! ar¡ sta ao inconscienlismn (Ins
factos. e nos faz sorrir alegremente.
\Somes novos e temos vida.
l

A UMA GREANÇÂ

porque não havia quem justiücasse

a e\istcn

E

J

II

Que diriam d'ella ?l

Comprehendia que não podia aos
l riciar seu filho sem ter de ouvir in- I
An meio dia o sul queima, e ai
jurias, porque a sociedade arnaldiçoa lnor contorce-se ao seu fogo. Tod
os l
a mulher que cas, quando não tem querem sombra e ouv
ir as canções
¡ quem a nmpare na queda.
ligeiras.
i
'
«Que vergunlml pensava Ignez l
Tambem o nosm coração se aquaE a dúr comprimia-lhe fortemen ce e nosso ideal se contorce. Dgse
'l
te o coração. Via a sua juventude jnmos repoisar n'um collo
e ouvir
, destolhsdn e morta.
o hymno de fallas nossas amigas.

Quando nasceu, os anjos sorridente¡
O somno lhe vclamm com tempra,
E sobre os labios puros, inocentes,
Depnnim-am beijos de ventura.
Tempo depois, s tera moi-ze uoan
Carroll-lhe os olhos heUnu,mtulgentee,
E ustl-lha depressa a sepultura
Com as mio¡ conclude“, tran

'

.

.

.

HQRASVAGASV

No instante derradeiro
Teu debil corpo abranjo...
“Mara @um Março deslizam

Já não eins da terra.
Elas de Deus um anjo l

mr famosos nhlnñiins,

i

j
.

_ No meu: os um a os jasmim,
'
ala-1437.
”É”,

i

(CA) ÇÃO)
'

_ Ju 1km esquecida e-¡olitxris

.a pesada 'lousa !mataria

-

CHARADAS

Aperto-le cnm lebre.
Contra o saio convulso..,
Teu seio não palpil: _

Tenho medo dos teus olhos
quando se cravam em mim!
. Se elles são um mar d'abrolhos
. sob as andas de setiml

'
l

_'
[Aos pintou-sl

Tens fria, inerte o pulso...

l. 3. Esta br-bida *nos alhos toca.
ll, 2. Adidnle do chá esta ave é o

l

Rian! de muita maneira.
e fallam de tanto modo...

GríleHr: n'agonia:
Não rlurmas mais. nnjinlm l
Não deixes nn ahanvlono, ~

Quem me dera uma viseira,

Tão só :eu pobre ninho.

João da Cunha.

nffeitu.

Saí-Lino.

ENYG~MA

que o rosto oobrlsse Lodo...

llllijlll Dl [lllllSl
Urna mulher está sentada coberlearrapos, tem as palpebrns ver-

êlhaa e inchadas. e os dedos cunoados e gastos. Com uma pressa le-

Não me largam um instante.
Se durmo, eil-ns a &mr-me;
se vou n'um caminho errante,
4
. sempre elles a acompanhar-me l

E que gosto que. ellos tem

t

em seguir por onde en sigo!

Bueiro a ermn; elles tambem
buscam o érmo comigo!

É eis pol' terra essa lllusño simvel."
baila em muito boi E (l'nllegrla'

Inda hoje an pé do ninho

Z

na omo, na lama!

_Ce'Le l coze ! coze l quando ogal›
4p canta' ao longe, e coze, coze. me,
4 ainda quando as estrell'as brilham
Whvez das lendas do leu tecto, Co~
Tie, me, até qu'a o leu cer'elirn Huuma no vertigem; e err/.e, coze até
- ' de os Zeus olhos estejam turvos e

Dormis descançada,

One as lagrimas me esconde,
Eu cliamu ;i llllm nmarln
Mas, ai! não me responde.

briljaz correr a agulha e pncha a
- lim?? Cotel cpzel cozel na pobreza,
E, sem descanço, com voi acre
, àgemente, com a canção da cami-

collabmvu - (Peste aoman'ario
\ Aa digno
l'iilul Uuüi'nol
1
'

Disperla minha íillml _
Não me di.
Le nmln!
_Tinha fim l o u lucia,

Se me sento n'um ronlisdo
e_ m'enlrago ao men pensar;
all-na que veem em segredo,
por-se comigo a scismar!

-

1

meu pobre m1,

'Camo Lomhasm na Mldez uma fria

L:
*

n canlo d

i
›

Nal'císo d'Alma-WMM¡

l
Decílraçüo (lu Iogngripho do nJ
.'lQ--Floren cia.

l
Tenho medo doa teus olhos
quando se crnvun em mim !
Se elles sin um mar d'abmlhos _
sob as ondas de selim!
l

AN .N UNCIOS

dentes! Coze, pesponla, pesponm,
0018 até ca'hires adormecida em ciIna [dos botões, e acabares de os

Porto-B7.

v pregar em sonho.

iI
ly

' homem que tens irmãs que
› - amiBl O' homem que lens esposa e
mina. nan gastas rampa branca. não,
_o que tu gastas são villas de crualuras humanas l

5

Cone, nn pnhresa, na

fome. na lama l Cole ao mesmo lem~
po, com dobrada linha, uma ::amis-a
' e-uma mortallial Mais para que l'ulln
i'
eu na morta 7 Esse espectro de nssa»

DÊOLINBA

|

tanto wmmigu, parece-se tanto com- So tu :na desses munm mwaaehelh.
inígo, descarnado pelos longos jr.- o to“ mo, ¡mmuumo L. “um,
juns. Porque e tão cnro o pão. 6 mm d'essa aliam, oh! minha estrelln,

Deus, e tão barato o sangue e a carA lu¡ bemdici.: e meiga du mau pranto l.”
ne")
--Coze, onze. com l Pois mincn,

@50, e uns'farrapns. esle tecla entre-

aberto, este sobrado liumivlo; uma
meu. e uma cadeira despednçada; e

'ro-n ennla de Ile-'pel particulares, lnd'n mi¡ domlclllns;

_ _inibem leeeiuna em colleglnn.

n sua apparicao terrivel l Parece-se

'nunca poderia acabar a minha ¡areÍa'? E quaes são meus penhores?
Um leilo as palha, um padaco dc

nun longa ¡II-nun:: de ennlno dnajdllclpllnaule 1m
rm,
(lx'l'lllull'l't'lu, c ll.\'l'
l (El
i 0,,3.” e 4 rumo,
hnhlllla. p
os r,an que iêln e h er cm unmhrn. nluln'non em ql lan
:Is disciplina¡ nel-Im mennlnlndnl, por preço
¡cure-amena lmnllc».

_l

das heitinndas, não me assusta com

"

Exames em outubro

' Francisco Camp“.

Alberta da Hochur

i
I

Dlrlglr ea": eo_ na lnlclaen .l. l., :I ul¡ redacção, rn::

do¡ Caldeira-Iron, ?ão-I'orln.

E
l
l

llllziiiill Iii' llllililSill nownii l r

_wp'

UN [Cos

DE ['0SITABIOS

uma parede tàa branca, lào nua qua,

agrade à minhwmamw
;m
às
.

' UMÀ LAGRiMA

vezes ,IDÍ'ÊÊÀuãF-/sã i

Uma hora apenas] só uma hora
da descanço! Treguns um instante.
não para saborear as bemdilas doçuras do. amor e da espnmnçn. mas para me. entregar á m hi¡ ddr l Chorar

.lá estavas emplnmnrlo,

um pouco alliviaria tanto o meu co-

Mimoso passarinho.

ração! mas devo opprlmir as lagrimas nos mens olhos inchadas; porque cada gola que cáe aliam o caminhar da minha agulha e da minha

E abrindo us lrnras alas
Deixasle 0 pobre ninho.

llapllnn ú Bnrbnl. larga rh' S. lmmíngns, 78, a rna de Snnln Ildefonso, 87.

I

Ml" nl 'nlxrlrm pra

du: D. Pedro. Im.

Jane Ian-lim¡ mm¡

rua ¡lu Almada,

.

lirangellua due da silva. rua ill) üiimardim, 380.
Í

linha.
Thomaz Hood.

'

l

\ Rcccmmrndarsr com
,HPKÍIIÍMMIC ílS Ill-'nm'
\FIA'ÍTHG e lílllilll.,
L'inlo Ilr primeira rumo
'do segunda qualidade.

E' já IIHII runhe
«iria a supriíoridnde
. ilrxlrx \'uimzrs.
[hi-su amostra a

quem as pleiiir

E eu vendo-n tão vasio,
Chora¡ lá Lanto, tanlol..
Que se hoje regressasses

SumiaMe em meu pranto.

i
l
l

Na libra da despedida
E
le que ficasse-3!

2331.2333::
Vernit Flalling, de L' qualidade, galão, 252W) rei _de 2.“, “5800 reis.
Verniz Crystal, de 1.' qmlidade, galãu, 25:00 reis:-cle *2.1, 25000 rms.

Desceu» para revender.
INPHENSA REAL-Praça de Samu¡ Thereza, 48, 44 l ü-PORTO.

