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um grande carro dr, !ano que rudavn por,
'mnnulio n'nrn burro pardo, cum o Pa¡ do olhar que ¡omba da gesto,
0 senhor prior mrrespnndin semyre, em all¡ 'abaixo nos rolavan 'ns e aos sulina.
Céu'adiame de si alrzvessado na albarda.
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4 .imal gulosa q [arto, aêahav'am'õg 2le rn r quente, seu mo possa voltar
pobre prior fñra obrigado a põr-se &mirim; meioãdir, depois n anqósh'a'suhir .'. 1
war o _prgormránáxríagdn 11, um m, "Lygia amu? Damn, .o, re.nim lugo ao levantar :ur meu, à bora em e n-_prinr \anonima- msm'h ¡Sribr
arm bruno 'e @Em ¡inox-_prior que 'me ahi mmsmmnu_
\
* “
'
qnn ia habitualmente, de hmviaúa na (me
.._ ¡,.
”6'” «353,91%›sestadebgíxndnm
'

.

›a

. a?? y'i'
-1-

0 Ill- d. cale la: Paril- 0

E¡
_No dia 24 do correm,
¡rc-le da neanh-hliáumoa
d'une d'Orléaua, nino primngeniln do 'as ti horas da manhã, celebram», no cordeaimente me nobre titular pela sua
Cuida de Faria, e irmão da duque de Porto, na aguia da Lapa, exequiza em nn- nomeaçio para governador civil do Lisboa.
Bragança. vao edecinar uma viagem á vol- =tnonagean à memoria de i). Pedro lV.
I
¡upar-io! lo Brazil-Soa ma- to do mundo.
Fatal equivmwoiundo se celegaaiade tenciona seguir da Baden para
Bates emprzhendlmeutoa estão naa tra- g Conde !e Valbo .-Parte breve-_Ibrava missa na egreju de El Ciego (iles-

Noticiario

Vienna_ d'onde partirá para a Italia, Egy- dições da hmllia.
r mento para a Allemanha o nosso ministrol panha] entrou u'eila um rapaz de vinie
plo e Argel.
0 (node d'Eu foi o primeiro que ie: em Paris, o anr. conde de Valbom, com' annoa que aproximando-se de outro mais
uma viagem à volta do mundo; seguiwe seu nino o sora Carlos Lobo do Avila.
I velho o atravessou das tortas ao peito com

¡lol-(e ¡lidam-No Porto ialleoen Ina u duque de Peuiliicvre que teve por
uma terrivel punhaiada
repentinamente o anr. leão Baptitia da companheiro de viagem o marque: de
0 ferido uniu enclamando:
Alog“o.-Aiogon-se
em
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um
l
Fonseca Pedrosa. pharmaoenlico do hospív Beauvoir.
-One mão tão pesadal»
homem
empregado
n'nm
arm-arena
dot
tal da Miaericordia. 0 seu cadnver i'oi tram
0 duque d'Orléana esta help preparado Ginjal.
l-'aliewu no dia seguinte.
ladado para Santo Turno, onde reaido a para o seu minier de tourísic, pola conheGonlase que o aggressor, reconhecendo
Presume-se
que
recarregar
¡
nas
escadas
hmjiil
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oa aa quatro linguas indiapensareis nas
a vietima, confessar¡ que matara por equida
praia
e
que
cauira
ao
rio,
onde
se
aro-4
Aoompanhararn'no ires amigos do [luadn, quatro partes do mundo: o franca, o invom, pois não era a pessoa n quem pm
gnu
sem
ningu
em
notar
o
desast
re.
^
-um, que veio de Santo Thyrso expressa- glez, o eapaunol e o alemão.
Um companheiro do infeliz ainda se dei› curdvu.
menie para essa piedoaa homenagem, e

O ileuerario começará pelas lndias; pa-

dois, residente¡ no Porto.
rece, porém, que o principe regressará ton á agua, mas trouxe para terra um ca«0 Academia!) _lim jornal muito
Sobre o carro Ítinerarlo foram depoaua pelo Japão. atravemara o Paciiico e \nllr daver.
intertsaanw que por algum tempo sustres cordas. Uma de perpetuas euiaçadaa :a a Europa por S. Francisco e New-Y( rkv
0 I'll-Illll ll: Ita-¡paralel-ÍIpendt u n sua publicação, reapparocc a i5
da iiiae, de que pendln nm cartão preto
Em Pairmounl, no estado americano de, do proximo mea.
com oa nomes de todos na empregados da

lllalnrll de a¡- relatam-ua indiana, umas
300 pessoas :le ambos osi
0 (Ildo dito lá no Terreiro do
tras de ouro: «Homenagem au nosso clio- ecss'a de Londres. miss Alice Cuando!, sum¡ 'destruíram uma casa om construc»
wção na qual se devia abrir urna loja de Paço-Tem a sua origem este nnnexim
ndo director.”
deixou (“BMI da mão um relogio de brunna seguinte nnedocta, ,o gundo explico o
Outra de Violetas. com as inirlnea il. E. ze, que dgnmvo nn peça. t) relogio que- bebida.
Part-ce que em Falrmounl teimam em nosm college riaa eNnvidadesn:
e onlm da lamilia, de violetas. com a tie- brouoe cm alguns bocados, Lavanlando os.
«Um padre provinciano veio a Lisboa,
dioaloria: «Saudade da inmllia n
miss Aline enroutron no canto de um dos uãn deixar estabelecer taberna alguma,
Ha dois moles, o mesmo índ.viduo prev no tempo da l). lixão V, Sl'Iiit'Ílar a sua
bocados um !OIOFÍMlO de papel won-ndo trndcu
abrir uma ranlina, mas Examin- t'olint'hçãt) n'nmn ireguezia rural. Depois
0 amor a: a¡ :dominam-Entre quatro notas dc 20 iihraa e duas de i0,
dl' andar de Heroties para Pílulas, o de
Carregosa e Cudai, um grupo de rapues As notas tinham a ria data tir' 133691831 Ilie voar a cata com dynL-mite.
esgotar todos os recursos para tunaegulr
Contem
adverlir
que
em
Fairmounl
esperaram rim tliho do capitão Nugrocs e
Ora ha alguns mczcs mira Atire nomnunca existiu estabelecimento algum do: o que desejava, desanimou o dispor-se a
aosaltmamom, tentando ao:
aI-o à pau- prára o relogio n'nm estabelerimrnto de
retirar para a sua terra. Na vospera da
lada. O aggrcdido rernnu anna paro.: e Mic-nbr“ da velha run Kent e recente- licores.
partida, à noite, ro¡ passear para o Terreiro
lntimowos o retiraram-se; mma eller lei- mente emprestam-o como necessario ao
Paço, o encontrou o rei, que costumaGazeta rl'rangeju._Compra-se o* do
masaem na aggressão. descarrt'guu um rc- empresario K. Iicy.
va muitas vezes percorrer de noite, disfarwolver. Os aggrcssnres fugiram.
A gentil actriz enviou a somma inteira primeiro numero d'csic jornal pelo triplo path), na ruaa da cidade. 0 rei
perg
pharmacia e a seguinte dcdicaloria em lei- días, durante uma representação nu l'rin

untoulite quem era e o que !azia em Lisbon

ao mniro de Exelcr, para os victimas do preço avulso.
A Trloltlnone.--Em Hamburgo, incendiar

quatro pessoas morreram da irichiuose.

Em Brunswick, ulilin' de com prssoas
estão dul'nlcs, em consequencia de terem
comido carne de porco atacado com a meo

ma molestia.

O padre uoulou›|ha a tua historia, aasiln
0a lnlrlljõeo das nana-vma , tomo u desal
enlo a que havia ihr-gitdo.
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não
larvadn.A
Caarlella eo_ o¡ torta-lion._Porque não i'alla você a sua mago»
policia
prendeu
ha
dias
em
Paris
ntn
Uma familia tio
- bichct (Cóled'Or), co
tadov
aquatun
rn
de
paliiea,
inventor
es
d'um
cum
mru u ~ ttvrtnliios rolhidos n'nm campo.
-Ja lhe inllei. Palio ao rei, manda-me
rioso
processo
de
explorar
n
caridade
pm*
Dc noite toda a familia rui atacada r|e
para o ministro; falto ao ministro, mandalilica.
. me para o rei, e assim
dores violentas. Os esforços da medicina
tenho andado n'est¡
A
SCt'Dii
passou-sc
im
tres
horas
da
ma-g
foram inntels. A familia morreu.
rlobarlourno
niri em irenle ao restaurante Brólmnr.
~Se fosse com
Ema mulher' dos ::nus trinta annose po lava outro Vrz. migo, ainda experlmenI'm :aumento do pe para a liremeu
Porque não Vae \'ucC- limalo \'eslidz, L'slorcia se. n'nm banco,
ou¡ ao paçni
não I'ma arena americana.
'
prcax d'nm alaquo epilcptiro. .to

0¡ netos de Victor “algo.Gcorgc llugu e Jeanne Hugo, n -totisados
pelos seus tutores o anr. e n rnr Luckroy.
compraram uma propriedade situada na
avenida Victor Hugo, a tem metros ria oaA
E ›, callisto animado e rtro, ioi chaati' en¡ que morreu n grande porto.
mado a uma cara. para rortar um oallo
da um perinim delicado. Esse pcainiio
I'm grande can-enlo. ~ \'eri- peneucln a uma das mais bonitas amei-i
iloouvse em Paris o casamento do sor. Ca- canas.
novaa dL-I Castillo, antigo presidente du
. apaixona-se por ella e por o pé,
oonseihn de ministrou cm Ut“FlIallhl. com e t-mquanto lhe far. a operação do callo
Mil'. Wanna, illua do marque: de la Pneu- faz-lhe tamiem uma declaração (Ie amor.
le tie Sulu'máíor.
A bella aceita, a nn dia seguinte releA noiva é irmi d'um joven diplomata lira-se a cerimonia nnprial.
muito tiialinclo, que foi secretario da emChama-so a Isto-um casamento do pé
baixada rm Paris e exerce hoje as mes- para a mio,
mas runcçõea em Londres.

Uva-ana Archivo Juliana_
A tlpollçil) nnlvenal ie Chamamos a aiiençio do¡ nossos amiguin1880.- Oo preparativos para a Ex
tes para o aunnncin relativo a importante
plo un' eraal de Faria continuam acl a- livraria Archivo Juridico. 0 mr. A, G.
menie. Asrmnalruopõea do ampo de Mar- Vieira Paiva, editor, é dlpno do auxilio do
te avançam com rapidez, devendo erlar publico. porisso mermo que tem sido in-

concluídas em meiadon rio anno de “488.
A torre Biiiel. casa ohra enraurdínarla,
cresce a olhou vlalos: o toruchen deve
aer collocado em tina de deremhro de
1888.
Chegam em grande numero os pedidos
do admiram: parece que aa trata da Jimiiar a i de abril proximo.
__

canravel na publicaçio d'ohras not-hills»

simao.
0a artllt
celeln' O pintor
belga Wantera vai casar com a princeza
de Chimay.

Por erra¡ oooasiio, n rei dnobelgaa oon- lro em punto ioram oouduaidoa para o Javan.

ere ao artista o titulo de barão.

\ - O desgraçado! pois tn ainda nio vinte esta curta oração: «Bom Dana da Chem"u que aqui levei E' o Pai do (leo, mau
nhriatão; é o hour Dana de Chrmllié que
'ou levar a um doenla.
_Eu ca son do Viliandry, reaponderl o
amiro com modos da tropa... Não tenho

lé, hein ves o que me aconteoa e bem
vês que este bereje van-me obrigar a ferrar'ihe uma nova. Para loan não precioo da
ninguem, porque tenho boua pulsos e a

nano pela minha parte... Fica pola ahi
nada com o bom Deu¡ da «chemiller .. muilo !bundinha a var a nona batalha,
Bupi impl.. . a o ueraja atirou nina chi- e não sejas nem A favor, nem contra. E'

como¡ a parailaa para I pôr a umlnlto,
em risco do atirar com o burro tie pernas
ao ar, e de peapegar com elle o com tudo
quanto tinha em cima naa pastagem ao
fundo da analista.
O nosso padre não era um saulo. atth
ella é ¡lool eaperair B. saltando abaixo do
bom, por muito delineamento o Bom
Deu¡ de Chemiiié a hein do aninho,
l“um monte de aerpoi, entre al gieala'a'de
oiro e a¡ mm: brancas, verdadeira
toalha de aliar, ilnrido n pedumado, alma
aa uio encontra nem na oatliedra'i da 8,
Iarñnho de Tom.
,
'
Daio¡ o nato hum manuela¡

run de
_Não vou, porque se o rc¡ me manda
alguns minutos um grupo assaz numeros¡- outra
vez para
formava se; de repente destaca-se d'elle pentear macacos! o ministro. . . mauritro
um sujeito torrertnrnenlo vestido, que iu-I, (J
rei inst
lcrroga a dcsgraçaria e lite arranca entre' porque linh ou com elio para que fosse,
a ln um pri-sentimento, que
dous roloços, a ('Dnnaâãll dt' que não linha¡ d'esta vcz era
atto
onde dormir. de que havia nous tlias não veu tentar nova ndldn; c o padre resola
mente fortuna.
sabia o que era canta.
No dia
- E' horrivel l - exoinma o individuo. com o seuseguinte aprcrrnlou-xe no papo,
memorial na mão, esperando a
e dirigindose aos cor-usos, acrescenta: ver. da audie
nciar
Vamos, senhores, não deixem auocnmQuando o chamaram apresentou se a
iiir à mingna esta desgraçado; organize ol~rei, ajoel
hnu, beijo
mos urna pequena collect:: eu entro com gon«|ire o mr morial. olhe a mão e entreum luiz. R estende o seu chapeu. uni lino
¡il-rei olltoqu e dios
Ah! é o pndra
chapru de seda, transformado em salva. que
pretende a colloc cio? .ta lhe digo,
que da volta to grupal Quando da novo
ialle com o miniatro.
lhe chegou u mãos, traria uma soilrivel
0 padre, conhecendo, pelo anm da voz,
quantia.
que er¡ o sujeito com quem fallara na reav
Em seguida toma o braço da mulher. pera
, dca um pour-o nlrapalharlo, mas,
iel›a let-amar, dizendo que eo encarrega- readquirludo immediai
amcntn o aiugun
va de lhe arranjar um asyio a afaslouvae trio. levantaao muito depressa e dia para
com ella, seguido a pouca distancia pur o
reiz-Oiha, real senhor, u dita dito id no
dous oulrt-s Dona aamaritanos.
remr'm rm Pupa.
No primeiro canto que encontraram.
Dr João V, deu uma gargalhada, e o
trataram do dividir ¡ley-«mente o bolo. homem
alcançou n'ease dia o que dare~
Has a policia vlgiava. . . e tanto que rien-

um instante enquanto ajustam¡ Ia nossas
motas..

Depois de rezar nata oral-io, levantam Ie
a começou por arregaçar aa mangas. e
moalrou logo depois das mãos, umu heilaa
mio: da padre, manha e polidaa pala¡
bençãos, doía pulsos da padeiro aolldos

mma nua nba de treino.
zm Irani Logo a primeira partiu o oachimba no¡ deulea ao nrrelro. A' segunda, achou-se o pobre diabo ealirIdo no

fundo da valiela, rutn'do. cnvergonluçto e
imovel. Feito rm o priorkzrccuaro
MWM _ioga a
t!ratio tia

pomba ao bue th Hulk, pm

oommiaaariadn mais proxt

.

m_
_h É
a cabeça da avalia a sombra de uma que dirigiremos as nossas oraç
ões, mas aim
amoreira, a lol ter a trote com o nen ao Bom Deus do Chemillé a aqu
i esta o
doenl que achou ¡ende na uma entre que nos lhe dizemos:
os oorl ados de chita, restabelecida miracuiosnuieule da febre. e desminando um¡
velha garrafa de Vnuvray para se oder-rar
Oração
a vida. Podem imaginar se o prior o não
ajudaria na aua operação.
Bom Deus da chemillé, dirigem-ae a li
Fionu doada então o Bom Delta da Cheirauoezea. Bem sabes o que aqnallea
millé muito popular ua hirena, o é nella os
malandro¡
quo o¡ habitante¡ inrnoam sempre uaa o at¡ a¡ Boa duram... Chegou porém
deaiurra. . . Para a tomar, nio
:uu disputas: «Born Deus da Chemiilé, pmci
aamoa do ll, nem de niguem, pornão aejaa a favor, nem oontra...a li' or que
d'un vez temo¡ nona canhões, botões
verdadeiro Deus das inlaihaa. !asa Deus :rn todas
aa nolaaa poiaiuaa, e a razío da
da Chemiiié que não iu obseuuloa a nin~ nos¡
guem, a deixa da qual irlumpiiar segum dmiio parto. Flan-to pola ahi muito nous¡do a ana força e o aen direito. Por ineo em a ver a nona batalha, e não sean
a favor nem contra. E' um instante
quando amanhecer o mude dia bem a¡em quanto ¡Juni-amoo a¡ contas com atoa
hetn, mena amigo., o que en quero dinor
painel, Amon!
_não ata-i ao velho
_
ao ¡angulnuio atulgi da Aug-io e de Gui¡
,

a eua aan-oo quo ao

neun e

naruto-

::sua-m'

SEIEllllllS r Linux'

g DESLUMBRaüEN-ro. '
l

tum, sem esqueceram¡ o mutante Reino,
i
morde eu gravei as ¡nicho! do 'meu nome
J
e Leandro as auaa, entretade eum aa da Quando por entre o catar, futuramente,
dona dos olhos amanha: que tamo o prai- Ella me llnçl n een olhar de fogo,
Essa constellnoiu iunandeaoente
0' minha envelhecida mocidade!
deraua e tinham edoudecido.
Pombal. d'heraa vestido, poem em ruínas,
O meu amigo priudpiavs a aborrecer-se. Qua me fascina n'uua instante. . . logo; ,
Aonde aa pomhaa-illueõea divinasDescobri a causa da tal enredo e diseaSd deixamu as pennus da saudade!
lhe que esquecem a rapariga, pole que- Eu durma a sciamar por um momento
Se algum !ooo de luz do vasto empyreo
ria vel-o alegre.
!e enlevara como u deslumbramento
_Não faltam raparigas, conclui eu.
Por tanto le bateu a tempestade,
Do olhar da minha amante sm ceu do lyric.
_Como aquella são raras, dismalle.
Nas horas em que julgue¡ mais peregriuas,
'
Porto, um. “ '
E terminou com Guerra Junqueiro'.
A'a vens truum e. ammumm piedade,
C. Guimardn.
Tal como ás aureus massas du campinas.

..CIDAD-

l

FAÇO_IDEIA
-« rA proprietaria do livro
que te aqui deixo, Thomaz,
e' minha amiga. e veria.
que niu tem nada de !eia n_

-lFlço ideia. -

«O mais santo dos santos Prancisunua
Que aa pornhas do pumhal te abandonaram, O :eo trocar¡ por diwr-lhe: és minha!
E eu sei mesmo da alguns repuhlianos
Não ouvindo de longe, na partida.
rugas que as chamaram. Que até seriam reis com tal rainha».
teus
de
auriss
As
,._
..
o.
lind
é
e
nom
-aO
l
-eil o corpo! aimso e gentil. ..
.lautamoa com appetile. Bu (ui descansar
ecidal
envelh
ade
mocid
minha
Alt
e aquelle nohre pri-til. ..
Leandro preferiu o passeio.
6
am
ncar
que
aa
penu
as
s.
meno
ao
da,
Guar
a_
e a fronte que o orgulho altela. ,.
-Cuidadol não le vis perder.
jarldl.
ultima
da
ha
mortal
u
Para
l»a
ldr'i
ço
ul'a
Elle sorriwse e desuppareoeu.
Dna¡ horas dvpois procurei-o por toda a
Enga.
parte, voltei ao Sameiro, corri toda: aa
E vai fugir-nor, poetal. . .
Alfredo Campos.
cansada já de testing,
capnllaa na persua=ão de que o meu amitroca os salões por jnrd'
go ahi estaria cuntemplaudo algum judeu.
W
a capital pela aldeial
Não me foi possivel vel-o. Resolvi então
~ «Faço ide
descer á cidade. Talvez o encontrasse pe-

- MB' Beatriz,›-

UMA VIAGEM A BRAGA

- «Não fazes ideia: enganos te:

- «Faço ideia

-«Al luzes tl... pois nlesse caso
deacrove-a assim-tal e qual»- «Mas. .. sem ver o original l. . .u

n

O meu amigo, senhora,
que a Verdade não huck,

lez assim vosso relogio,
e eu liguei. .. tnzenilo ideia!

on a ultracção que impelle o aero (elo
para erra mais que metade formosa do
nosso globo, t-m sido a cama du que ta-

lentos acr-'ulitallus haium tratado o thcma

presente com verdadeira discrrçãa. Pnràm,
oocupando eu u ultimo lugar no Ciao do:
inuurír. nào estranhels que vá mais além
dos meus predcceaaores e diga alguma

lo caminho.
calar sobre na midÀeI'es s aa [lares, omaEm Braga_ novamente o procuro. Vou hora n faço tão mal como o faria qualquer

de manhã cedo, quando a luz scinlilinnte u eatarão, mui pouco satisfeito.
nas estrrllas esmorecie no azul desnatado
Man ao chegar pI-rw do kiosque vejo
do firmamento, a a aurora começara :a o meu amigo muito aonuchegado, todo
mostrar o seu formam manto do purpnra, emhevido em doces oolloquloa num s ramão amiga bateu à porta do meu modesto pariga do kiosquo. Estavam alli como
quarto.
Lraudro e Hero.
Abri, e spparecewme omeu velho amigo
Leandro deeculpou se dlzenclo que lhe
lieandru, _amigo de doze aunnsl
fdra impnsaivel permanecer por male ternlia muito já que n não tinha visto, por- po longe rle quem tanto o attrahira.
que se retiran para Traz-os-ilontes.
No regresso Leandro vlnha triste a me-

e corileaes apertou de niilo. disse-nie lmn~ vemento . . .
dru o motivo da visita àquella hora.
lia :tias encontrei-o. Lembrei-lhe uqurlla
Partiu para Braga e como nunca là ti- loucura e pergunlei-lhn- eo voltara a Bragar
nha idn qnt-ria que en o lmmplnhuse.
_Esqueci tudo, meu amigo, diese enrla murilo assim à queira:: roupa e rindo.
Aquel
UM BORRÀO
quando eu du bom gndu \'oltarin aos
Nunca mais lá iul.
braços de Morpheu, não me toi muito agra0 coraçãu da homem à assim!
davel-quo me perdoe o meu dedicado
Porto, 20.9.37.
A. Leão Martim.
Unit d'ealae manhãs, ao eahir de caes, amignl
er.
Todavia tive de ced
encontrei uma npurinha encantadora de
Diriglmo-noa para a estação de Campa~
oreança-uma \urina-fazendo já o halanço do hurlo do seu trulmlha. Com a uhãr
A locomotiva soltou um¡ alla-oe agudos,
pequena Canastra entalado entre o corpo
fransino e o muro d'um quintal, levantau e negros ruloe de rumo tum-los na chamino espaço.
do a ponta du oleado pintado de fresco c né da marhina perdiam se
Fartlmoa.
prateada pela¡ escamas rr'umntes d'une
No céu havia oiro, azul e pnrpura, na
tristes caripauo= contava o a u dinheiro.
A II“ rauro Luta A. concurso na cos'ra

;rum tomaram

M. .A. C.

murO aul batiavlhe em cheio, danilo aos seua Iterra grogeins de ah-gria, inell'eveta
a de hormhelloa louros o hrllhn phantaatioo d'uma mnrioe, aromas inehriantes, miejo
ae por esses Ella encostar¡ essa gentil cabeça
aureula. Os olhos verdes. muito espertos, holetas, ravoaçar de pornh
tremoluziam rumo as aguas il'um mar ae- campos além.
Corno tlnhum corrido alguns anuor sem
renn n'uma tante de eetio. O perdi. d'uma
o da viagem noa
correcção da linhsa lnexcedlrel_ afogar» nos vermml. todo n temp

pareceu curto para altivlar saudades e
avivar o passado.
E deaute do espelho das nuas“ maurdaçõee passavam Inda: as uoesaa crenças
ertiuctaa. esperanças morna, aspiraçõea
¡das!
Viuham sucessivamente a memoria nndades de rapaaer, devaneios da muclrla/ie.
loururae doe dezoiw annos. tudo, emdm.
q ue doira e delicia a vida audemiul
Quando chegamos a Braga o aol daniejava oe seus nina entire o Sameiro.

art-lhe linameute na garganta. na intersecção muito ¡illa du lenço da chita, claro e
criiaado sobre o peito. A hocca de rheruhim, talhada no escarlate viro da penta
d'um gerauium, antreaberta, sorria uoru
melgulce. A saia curta, escura, de farta¡

agradar; o seu Bru o suavisar a nuaeu

existencia.
A mulher e a llor são inacpnruveia. Não

pode viver uma sem a outra. A mulher
busca a sua exhihlção por melo das Dores,
com aa quara adorna a erubellcza o touca-

rln. Uma llor habilrnenta collocada, tem
conseguido mais tríumphns que a jnia mais

preclosa. 0 brilhante n›-alumbru, u llor

|

unanimon

›

ta !ala un wrapão.
' As horas, por seu tnrnn, necessitam du.
mulher «ra ?rem admirados. l-l não po-

derão «eu r um jarra Iltllítl gentil para
lmostmrjs runs galae. qm: o morhirlo selo

da mulher humana.
lusepunivms pur naturr-n, a mulher e
os llnrer taum se encontram na Giplrndi'da ilurestl como un aristocratico salão, no
simplesjardlm rumo ue rica eatul'a. Não se
oouwlw nenhuma (esta, por mais iuaigui»
doante que seja, sem a mulher; pela mesma raRãu que ui» ee minceha uma mulher
cn¡ traju (le resta rem o adorno das ilurea.

A villa d'mtas e breve tomo l: iguaimente breve a belleza ns mulher. Sem rluvida, por em lei de amnidadea e symptthiaS, a mulher cuida das tlorea com terna

eolicvlude
Av rimas *ompauhsm u mulheres em
l
_
do..
perfuma
e
branca
a
A' mio pequen
¡rum ua !dm du ana viria e ainda depule
esplusu.
e
negra
coma
E vinha d'esiu
nun'. tim menina são silas a sua uls[Ima auhtll tragrauoia immaeuleriu.
,5 .A, Quando adolescente uudu agradece
1mm »no um ramo de violem, emblema
D irmão mv¡ uma wnlaha dm» ittia e due amores cantor. A canB ella, a irmã, d'um olhar !Ptili'ucnlal
_
os /Ior da larangeim aerrue a até ao
m
:u
ee
o
com
Cano-rolava assim
um. rwalieamiom com as joias da AnapoA voa d'uma ave branca e Virgin“.
s a ; aa eternas umprwivnr que crescem
bre a campi. velam constante# o ultimo
man da \lrgem
De ph olhava eatatico ro w
ilaa. aíl u'erte imnunm jin-dim chathe¡ cre-rm de ahaha l
r "ram-i, medo aooirdada (e uio paraian por catar
One tinha em seu o'¡
esptannlo antigas culpas), junto no aromaOs brilhos donas dm... . i. tteo bosque de limoeiroe vejeta a funeasa
nula-iam: perto do fresco mqneim deFicava juucm d'z:: lu mumsuenw,
eeuvolve-se a terrivel :uruguaio mami”.
um,
ueirei peuder a m riu
m; e não longe da sombria manoemlha
Até colar os lalnus ..i N
!unida o exuberante platano,
A' ana com¡ «na v a .z
Entrar para a sociedade sem ter algum

pregas, levantada uluda pela thin de linho, apertada um pouco abaixo da cintura, deixava-lhe a descoberto, quaai até
aos jorlhoa, aa perita nuaa delicadameuoontornadaa. E ao ver-lho oe pés tio hran~
cos, pensador no ssperu banho do pse›
0 meu amlgo era a prlmelra val que
selo, appetecia realmente ir hueoer-lhe
uma almofada da pennaa cobertade vellu- alll la.
Au salmo¡ da estaçio !nl Leandro comdo e rendas. Tão graciosa. tio senhora,
alamadna Ferreira'tão gentil, ninguem que a viste deixaria prar ua (n'esae tempo)que
nom proximo.
da a tomar pela dlha eatremedda d'urna nhas a um tioaqualhe deitar-an na olhos a deixei-m» w;
ço
_
prince:: tormuelaatma, perdida assim na Rio net que feiti
que
linda rapariga
rua, u'nm dia de mundo, vestida para castanha e rasgado¡ dl. que Leandro parlhe vendeu oa cigarros
um baile de cre-nona!
verdadeiramente apatEm volta d'ella um gato fel Ildo, com tlu d'alli saudoso e
.
_va guio- mdo segundo elle dizia.
o peito levantado, irrigado,
Vietnam¡ u que ln da melhor no pai:
tonaruente. Atrevida, emu um Iutante,
depois :animo- para o
e, &laudo-ae nal perna', Irqueludn a ee- da¡ frigideira¡ a
puiha, saltou d'un¡ pule i noutra, da em Bom Jeane.
ao delpth- _ y
que
aa
iliu
unta
¡
agua
Aa
mrela
m
u'u
,
ente
iram
lige
,
muro
ao
nmra
da: por
nta
pla
ar
dur
te.
mon
do
mu
ot
do
h
plul
cara
caum
aboe
pago, tevaudon
dll lusa uma avi 'v _
pequenita. com na punho¡ cerrados, hvi~ nada a pariu evolandu
tudo nos
s,
rnn
olu
s
da
en
em
a
ada
lud
rla
vez
atra
le
omll
gril
dn,
oma
mul
da,
o. lln meio, pr rg,
nt
me
da
an
ra"
let
encar
no
du
taiha
birn
eheru
de
¡
sua boot
u
uam con
late vivo da pelall d'un¡ get-animal, um de tura diatraaçõea, a d'auualirl uv na
neir
palavrão ;rm de remain, ramo e boi¡ a inprearin Mi

_
›
Bermuda Min.

Narcidas para o amor, o seu Bhij é

Depois de trocarmos altectuoms ahrsço~ ditahumio, lenciuuando voltar a Braga bra- corumuve. Aquullu- fascina os sentidos, er-

Thomaz Ribeiro.

..i

Nada he tio hello como as flores, nem
tão agradavel como a mulher.
lguoru «r a importancia do assnmplo,

ao jardim, Guadelupe, s. João na Ponte, e outra.
tambem não n encontro.
Así , pois. darei principio dizendo que
Ha sela uuuoa que isto se paasou e reApproximnm-se as home de regressar são irmãs queridas, em cuja pa=âauem por'
cordorne como ae fosse hoje.
ao Porto e como rue não fosse possivel este _mundo guardam a mais perfeita har.
No primeiro domingo de agosto de tsSt, demorar mais tempo, encaminha-me para moura.

de que Beatriz rc rodeia.)-

¡ironia-,vel l...

llS MULHERES E AS FLORES

(A mio aArrrna Silvino“)

não pude haver !lutaria
que anuhe inteira a magia

-uAmlgn, não se arrercia
quem tas ideia

wi_

uu

e d'ella, seria u. «mentem
mal
”Fe
.nto,
mm
im as¡
“MM,
e ridiculo rumo pretender herhorlaar n'urn
. :quarta pranto,

manlc lgnoraudu o estudo das plantas. A
Antonina da mlher tem mais que apran_
dar do que a bctanjm propriamente di“.
Porque aa mulheres, como as dores, !e sl
deueuuheoerlnos podem propordnnu-nol
a morte ao husrarmoe a vide.
Uma elatçin demanda é a ¡uu- dee¡nçn o inverso multitue a meu faliddadz. no¡ nlha, melhor esposa, admirava¡
mia, dizem.

.

0 tempo que o bntauica emprega eme¡tnddraa dores pan MI¡ aulogar. 6
mpararel u da¡ nicoõu ou mu que
WB prada-n n mirante.

\

›m uma*

(lindu).

João ia M.
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. As GaslPllãs de Croixm-m, 1101. '
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que serio dislribuidas gratuilameme a 10dos os snra. ass]gnanms.
Coml B:: da assinatura para a¡ provindas:A expedição é !eita de quinze rm quin- Marly. 1 vol.

DROGAS. MEDICLNAES_ PRODUCTOS GHDUGOS, PH.\RM:\CBUTICOS
E PHOTOGRAPHICOS

_
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Collacpão completa dos granulos dosimelxil'os de Bnrçgraave, sedlilz Chamrand
e omms product/:s comandos

.

ze dias, mm a malnr ragnlaridadc_ aus fascículos de mi pagina; n uma gravura, pelo

.

.

.
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Mam de pru-re. png'vmnulo adimlndn. Nas
lmh ¡word-'O
term nude a em reza nân tirar com
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