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Elle fecha a porta t- Lorre o ferrnllro.
grimas, dt= .-lhe:
lburre uma fui/mrbin desordenada. O ir-arJuÍt0, mrn qut'rtdo João, responde_Wok bem l ertnta. João, ae tu assim mão mais nox-u queimou a blusa nova. . , me. O th' e que tu vaes faze-rt»
esmn queres casar com ella, nos damos- O proprio João linha um ar contente; queA'a apalpar'lellas. com as velhas mãos
' O DLPS'J \'UIIEEDUI'DEMO.. vn
ria obrigar sua mãe a dançar; a pobre qua tremem procura a tranqueta. Ouve0 pae cheio de tergunba, baixava :r mulher chorava de felicidade_
se uma jancllla que se abre7 n ruido d'un¡
A' meia noite toda a gente tinha neoesv DO rpu sobre as pedras do palco, e é tu'
Esahiu...
sidade da dormir
Sd João é que não da l.
A partir d'csae dia, mudutr d'ltabilos de dormia. O mais noto é que contou depuis
0 pobre, rapaz tinha dito:
da, a ,etandu estar serupru alegre, para que elle tinha levado tuda a norte a solu~
-- :Atuo-a muito.. Vounte embonquillisar os paes. Viam-ua pelos bai- car. . ,
ra ...n
, pelos t'afés, pelas escamisadaa. QuanAbl amanpovlbea que o rapaz estava
Ab! miaeraveis corações que nda somas.
E,
Chegou a lrslz de Funvieille, ella foi deveras atacado...
!arte de mais que o desprezo não pos›
m dirigiu aa danças, quern conduziu
sa matar n mor!...
renda(
N'a«_rre|la manhã a g ta tl..
pu ntuu quem gritava a' qu“
_ria ra baixo ao lado da *qnt-h

No diaaeguinte, alli pela madrugada, ve
ais do que nunca vigíava o filho. João, a mãe sPntlu algue atravessar o quarto
uu pateo, deaule da tr.ornria com o irmão mais novo; e a po-l a correr. Teve como que um presentimene cnhcrta lc orvalnn e da aa

¡bre valha mandou armar uma uma ao [Dl
mãe completamente nua que
' l lado do quarto d'elles
- E“: tn, Juãoh
o lLIltu morto sobre oa braga
Chegou a !esta de Santo Eloy, o patrão. Joao não respondeu; estava já na sacados fazendeiros.
i da, Depresaa, muito depressa a mãe leGrande alegria em toda a nana
Bon-i mta-se
' = d'un: vinho velha, pm, para tada“

,

*

a ““
'
z

"

i

udbAnr' m_
tg

e-Ja

a“

'que' aan-tra.; a uma mim inunda.
a. àm r. luar, a. uniu . tragam
0.a: ur... lutar! as .nu ngm...
I'ma n¡ Min que m asim u mma

da morte quer quando ezlava com o ataque. N'urn c n'unlru estado se comp

ctima. Sirva isto au menos de Iiçin aquelv

_ W
'

d'um tnrtissinw ataque de raiva. Era verdadeiramente harromsn Velo qm depois
hendiam preleitamenta as grandes aniçõea
de que aquella desgraçada creança foi vi-

'

_nen- mb¡ tultíl que nn quiri.

:D EJ AZ ET

Arian rum-rem a pálida velhinha,

ao nlelhnr :ant-ig¡ a .na. que na au.,
pela maia engra- rua. ...ra Hhr, .naum n Ii...

Dejazet, a celebre actriz, cnjn typn se E.

les que tem a seu cargo a Vigilancia de tornou legendario, passou
Adu-ad¡ . nu n maço ,mmol
means-as e que nm pequeno descuido po- rada crenturn que tem lidn a Enmpz. Fade conduzir a estas desgraçadas um: ziam-se muitos volumes cum as anedoaas ' la nim: u¡ ;à que o tunlr l watr'n:
quantias,
que se lhe allribuem e com a historia dus las consertar-Mn'. rn intrla da tlru peito,
amurca que ella inspirou. Nenhuma mn- l'. nim de alciç'n_ te win e de mytiln.

lher talvez ter¡ tida aos pés taummülio- ,Will m_ ¡Jr-I¡ dc ml.,-a na¡ de mala aiii
ug“ ainda, »ima- o amam. um.,
narrar, tantas poetas, tantos principese
N'In riu Alpha] qu! . \ersu nã¡ meu.
tantos reis como ella.
Dejaaet ria ae das vietímal illnetrea que lr rm e Ina até n mim lnarruln
[azia e enternecia-se como uma rreança En que eli¡ arrumar, m¡ ttr let¡ iolirrneuu,
D duurnr llarkruzie sustenta que n ex» verdadeiramente. namnmda. pcranlr a du- A amami¡ que u¡ d. ¡olllvn a mm luz!
tr milha uma lu, .y hm mmmlatla,
crearrnr-ra de, que n principe imperial st» daraçào srugela dt: um ali'cuo humilde c
ll'rP não allt'mvntutr desde a ultima opera- verdadeiro. Entre os aulogrnphoa dm seus Je mim (Itunatja de m ¡tle lutrlar.
ção. que u kxlirpação ria laringe é sum- numerosas admiradores. guardava ella corn QI : ...nr (um usar¡ u pu. um a m ut».
wamuntc perigosa_ e, n u da uma [arinv muito aurrço um peq *no bilhete que um learn m jm e hruHum'air ral¡ aguia.
ge. artwtt-ial_ pr-«jurlic
nn.
dla the lançaram ao palm, a que diz aa~ Citando c ú¡ s- \i-lurtu n utlislerith nlharl
ru. .1.. reyartÃI-xr m am ..tal dia,
:la ilnhrnwlterus Haus harmuxn r're- um:
gulaml-ull) tia familia imperial] prescreve
.Menina &jun-Tenham no sangue Au Immla a tar_ Ignmliu e luar:
que, sem o ('tmsentimeutn du Krnnpriul e das veias| e \'enhu aqui vel -a tndaa a5. B ante a \into-ria qual n um qlr u amu.,
do rn
m da casa n.quy não poder¡ pra» noutra. Chamo-me Augusto e sou lundi- rm mu win., . nie que r. np.,
¡ÍGHIK uma apuração, :uma a que pare- dur de bronze. Se quiter dar me uma en- 0¡ ln permuta¡ mn juin a um
ce inevituvcl. Cumulth sobre t'sle aa- traria» para domingo que vem, mande(lueíro: Ribm'ro.
Slllupln, o principe de Bismarck declarou me a curta pela ouvi'cuu. Para. me recoque n our-ray I .xú pôde scr Ieda pelo pru- nhccur, saberia que Suu eu que estan senlesaurf Bergtuauu.
tado na palma, com as pernas de tura
da grade. D'este que muito a ama, AuLUCINDA
II J llllell do l'apa.-Calcnla«ae gusta.”
em .'il .Ollll u numero do: peregrinos um'
Bu vi th-jazet, já septttagenaria. reprelrñn u lturun por arraih'ln rln juhilen de sentar, nu theatrinhn que tem o nome d'elLeão XIII; em perto de 2:0th curdos o Ia. um nus mais hellus papria do seu air
Os tens enranloa, virgem linda, '
prurllmhl da cullculn catratrrdinaria du [ii- plaudi . mu "portaria-.Bonaparte na
como !rimas pcut'trantea,
nl
de S Pedra qua se tara pur rear Lscola Etienne-vv Quando vi entrar na scenobres_ etherina. deslumbrantes,
uccuaum: e em mais de 4:000 contos a na, com passa tlrme e olhar meditalivo e
dluma doçura a graca inllntla_
valor dos presentes.
a--gurn, o nianvubn de lã annos a quem
ll ainda haven't quem thame no opu- devia perlen-U l E" tarde n \ÍmpPríll da
prendem. captívam mais ainda,
lentn poutiticc u «pobresinhu do Vatica- França, ves r- n unit'urrne
são seduutoresl fascinantes,
no»l!
dm coliegí ~
pur tão aolwrhns e brilhantes,
havia nn > w
r» modestos, 6 Lucinda!
Antonio Jnaqnlm de Frel- cial nos a u»
!ML-Este nosso velho e honrado amigo que eu n
w. “um,
ru r u
lui hn dias no Parto nunsultar us mediana th'jant, a
porque tem passadn hn bastante tempo [mudam w
r
'11;rl'~l›l
muitn inc(lm|r.url:u|o. Sc'nlímos 5a seus in- dit' 1. au [Duran, l- '
mmmonlus c dcscjamoa n seu hrcvu res- posteridade. quando eu ti
l r i
tabn lecintI-uto.
Denuncinum'a o trovão de palma“ 1:
a acuihruK o gnruu_ perfeitamente supe(”nar-mento desmanehldo. - rinr, com que (-lla se inrtínou para na agraCuida um pr-rindica de Malaga que u'uma decer. Ouviu rlepris cantar os suressivos
povoação d'aqurlla pmvlnria decorreu, ha wuplm du vuudeuilte com uma \'oz pecerca de cito dias. um taum singularissi Ilumina, n-s clara. atiuarla e segura: m
rm.
a marchar
nmennute :i trrnte dos
Uma rapariga estava prestes a runlra- alnmnns da Hrmln mi'itar, correr ao en-hir Iniltrímvnm com um rapaz. advogada, cuntru da ravnlurãn lramada pelos collevi
que jii linha duda o passa umclal de pedir pinus. gulgdr :tr-ima «hs meras com a pr~«s›
i
a sua ma.,
tem de um verdad: im rapaa a apostrm r
Au "msmo tempn a allurlida rapariga hr na revoltums mm u iu pz'ln e a enerA FRANCISCO m: REZENDE
l
sustentava uma mrrrspunllrucin :morriam gia de nm t'atudanlmhn que verdadeira..
l
cum um tnpitàu'du exercito. que ha me» mente se clmmassc Napoleão Bnulpnrlel
F.“ tra-iu qm' as creanças
zrs ati¡ da guarniçãn mt) Madrid; e sucEra um completa milagre o que eu ti~ l
Foram fritas: de luz!...
cedeu que u seu futura esposo, ojoren nha à
ta riu: meus ulbna.
l
Tendo a brilha una tranças
advuguln, se ncttnu um tanta incomumNo (lia Immediatn, rui apresentado a De- '
Da vista de Jeans!
dzulu_
0 principe Imperial ala Allemanha.- O dr utm llurell Mackenlte
anexou a Lnudrea e, lmmediatameme, fm'
assediado pela.; rrpDrlLrS¡ que lhe solid
tavam EnllBÚ'iiüS.

temia que

recolher-Ee a cama por jazel. que cu morria por Mihecer parti-

tres ou quatro diaa, em consequencia cularmente.
'
d'nma forte. constipação.
Encontrei-me entãn com z mãe rle faA noiva. para cunsolalo d'em ausencia milia. uma senhora de vestido de mair!
forçada. escrevewlhe uma carinhosa car- preto e louca de. rendas brancas, com os
ta. mas, ao mesmo tempo, escreveu nu- eahellua encaneeidas pena-:dos em dois
tra ao militar, dizendo lhc que emflm ca-

rolos sobre as firmes, um mau) magro, nn¡

sava cum u (Iutm, e que ainda que o arnI~ sorriso da muita expressão e de

muita
va (an militar] de tnlo n seu coração e bondade e. um olhar esmorecido, meiga

que nun:: pndvria oliidui-n, m uesessn» c intelligen
m0. deixando transparecer
riu inrruso, pôrem lermo âcnrrespanden- a limpidez d'umn alma que se extingue na
cia v. não turn-'trem a escrever ..
tonvirçño ¡Je-não ter leito mal a ninguem.
Quando tratou de enviar as cartas para
Fui recebido com muita Illabil¡d¡tl2;eso seu destino, [menu irrcllcctldamenle os tcndeu~me uma mão tlescaruadn mas ainda
unvvloppcs, e a ¡lu militar foi parar ás bella; alludin á sua Iilhn, que ella adoramãos do advogado e u d'este as do mili- va, como a .ua maior tellcidade, e lalluu-

me da tamilia, do rnhalhu a da gloria|
0 esvandlln la¡ grande, pr-rqne o que como da trindade angusla em qua se
estava ¡Ircs 's a tontrahír matrimonin des- acha resumida a maior felicidade que nos
aliou os ¡Imans da noiva e n proprio pae é dado possuir na terra.
d'ella, lenda que intervir famlias intluenermulha Drtígãe.

7

.
ohraa e ganhava vinte francos. lato não
subgtituia o dinheiro que deixava de ga.
nhar, mas se aupportava ao menos algumas privaçõca, na surrjsna do alho lhe sean
viam de retrigerlo. infelizmente este estado de coisas durava jà tempo demuiado e

onmplicarase com n mau estado dos negocios que terminar¡ por attingir as con.
Mções. N'um certa dia, sr; tinham dado

a pobre mulher duas obras, uu melhor,
uma por semana.

[l'este modo a miseria tornaram; madunha. Era lorçnao tomar n marinha das ca›

sas de penhures_ hn semana precutlente,

Luiza Chevlllé tinha empenhado a alllança (la casamtmtn; o seu ultimo recurso. O
marido t'tmrnu.
r
Era em tudo isto que a pobre mulher
scismava ao suhir a rua das Gnrdas. julgando que não teria mais i'urçaa para lucur. Experimental¡ um mommlu terrivel

dedesalento. Apcrmva uu funda da alglbeira a peça da ninm francos, c casa rura-

Inm eru para fazer a comida (Pensa uuile
e para o dia seguinte para o uma; mas
dL'pDÍl. . .
Em dez Lliaa havia ria pagar a renda da
casa; oitenta lrancus da que eram deve-

dores!
.
-Nunm poderei. . . Nunca.l
Suliu curn esforço os quadro :md:er

que n wnrluzlaru á sua haliituçâm No nmmeutn de entrar, parou, a'cnura pessoa.

Quem podia Petar ali? A usa¡ hora o filho
devia

l'slñr na escala c u marido na um.
crua. Entretanto entrou e. lindu estupulael
ao ver o !nanda passeiamlu um pasaus '
tadna, de nunhaa cerrados. cum o

lilante pallitlu. Assim qua divrsuu

llier, exclamou,
-Aht é demais Lui
é
Esta caiu n'uma cadeira,
o maridn, aterrorisnda, l
marido exrlanwn
'
-Simr é tlerna l :
da, porqut: eatav s ba

com issu, mas tiulta›u ¡.'t '
um mr'z, aahla que não rh

'de can, nem um real du furtar!
prum-o

Braun¡ tica

v 'um m

p rvlarqu n

(as _cousas w.

'

t

Élln btlhucíuu:
_liam meu arnignl .. ni

_ Juan Chavil'lé abraçou¡ mm ternura¡

nitendo-nm
_Quando penso que a minha quurld
mulherestn rurçada a matir
pela né.
casairhtie dt: ganhar n nussa
l
Ao mesmo tempo curvuu e e levantou

:lu chão n caixa de cartãn e d rum. Sultou uma gargalhada terrivel:
~ClntnpreltandoL .. Tu tambem I. . .
Pois brml podem-nos vanglnriar de estar

No seu olhar, a tluxHa coisas muito mansa¡

com azar!

Que a alma não traduz,

i'oia são feitas d'esp'rancas...

Adoro as creanritaa.
...Oiii almas pcqueuitae_
Loiras como os u'igaesl. .

/n

la soltar uma praga, quandu duas pe«
queuaa pautadas a purta tiraram cessar de
repente a sua cnlcra.
-F' elle! :tiara tranqulllameute.
--I\ern uma palavra dmnle d'ella l :un
tieulnu a mãF. inrlu uhrir a porta an [ilha,

que voltava da escola.

Pois recordo a inconslnnuia|
D'aquella n a tu( cia
Que nunca volta mais; ..

(Çgmlw).

Vidal Oudinat.

HORAS VAGAS .-v

tar.

A BOLSA Dl0URO
NOVlSSlMA

tes para u socegnr.

Mas como é natural, o casamento não

3-3 O jornal d'esta terra é um jaum!

(Continuação)

sa elfectnarú, e a rapariga de que aa tn~

ta nahiu gravemente enferma.

nu merma terra.

MINHA AVÓ
A sua mulher quando vira entrar a miseria em casav não vacillnra. Apresentam

Numa¡ ¡oa-Iacri. - Brevemente apparrrerãn em Lisboa dois novos jornaes,

n uRepurtern, de que ser¡ redutor prínv luana; !llte Is ma que um n eternidade_
sinal n brilhantisaimo litterato snr. Jayme l'- nlu de ...na qt: eu ...a &qnd;
de Seguiu, e n ::Gazeta do anm, redi- !td-th a akilo 1m II ar Ae .agarrada
gida- peles sara Ludgero Vianna a ll. In .. seu mia um. “pah-se . um..
uu¡- updhrqleli'ihaquuni
Paes.

!aliam uha'n_
ilha:

se de nova na fabrica em que nutr'ora traha lhara, nude se lhe deram novos trabalhos, que podia~os lazer em casa.
Nua dtIS em que n marido n54¡ mb»

than, esta conduzia o alho ao
nu'tdava da eua. Tralnllnndn
mdb sexõea, muitas vem até
-r
n r

Porto.

Naum d*Allvuqrquue.

Decifmção do nnmem antec
collegin e radn noviasima-«Algnliaa. edente-t!
muito, f:da madm-

,

ÀANNUNOIOS l Sustenm dos presos
__l

LA BORDADORA

N. @atum da pmndnria laguna.

L1 Empresa de «La Blvrdldnrn de Bar-

l

Í
_
w d¡ “uma" da porra_ m¡ ao come¡
c AP Mw¡ n_- m' magnum-se “é à, 12 m¡
ras da mnnhâ do dia 28 do corrente Inez
:
de novzmbm. propostas para o forneci-

lenta dos presas indipntstt da (main da las letra.
mesm¡ Relação, cuja quahdídt e qmü-

”A INAUGURAÇÃO m EST”“ DE D'
AFPONSO HENRIQUES

Bau no »rm um um¡ de 50mm a¡
Manuel de Moura. o seu em. e de 400

Sn Admlnlslncíon.-Bscndlllm, 55,11“- réis. Pedidos à administnção da :Gama
dude e damals condições constam da resModem“.
peeling lnslrurcões. que podem ser na_ calma.
minldls todos os dia_ desde :a lo bons
d¡ manhã nlé a! 3 da tarda, no carlorlo

_

.

_9-

A' venda,l;nln?nAdo!:esz.sem Mas na

cel_an periódico de Dilmjm y hbürcs de livrar-lu da Fono e rDVÍucías.
Renata, acaba de publicar nn preciosa Al~
Pedidos para x mp¡ do Loureiro, 56hum de tbewlarios, cifras y otros mprl- Porto.
0h05, lado propio bar¡ bordar, haciéndole

mento_ duram» o :mm da 1888, do sus~ 'Emmendlble su pulmão:: y elegan'm en

10mm' um? COM“EMOMIWO

›

novo llllllllll mansa

da mesma cadell.
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“5-" pm“"
mlwgot Gnlmrrici, encontra-ae à venda no P0““ em um Mk"“ “O ã“
Parm, na TPdIWÍD do :(hmmara'o Partn~ "dor "ÊZÍO .junm d¡ “maç “0 ?07107
gm. a umm Lnllo; em Guimarães, ru] sem deuznaçaô em"“ du numa do for-

.
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l

retenderam concorrer a esle

Os

'

. Esta ru¡ mn:: ubltca-

..
Fannln peitoral femglnosa (ln l'harmcla Branco em Belem

à
_
em du snr. Domingos ?grandes Gnlmh WWW'
a nnl:
farlnha,
wnim. recanelilnintc; esta
Praias» all'nento reparador. sxwllente
A* 9mm““ E"“ “mn“ p 1" ”mm"
rica, TU, Tounl.
.
..
.
,›
às 12 hnran da ni“ prltlleglavla
,excf'n
e Iegalmenw nuclnnsalls. é muito agradavel e nultsw'nnt para fall¡
_ pmcnndor ,rúgiu,
_

para cnnvalascr-mea.ç peswas ldnsns.à .alcança!, ¡tuad“ °°"°'“°› M de appelilc, doenças da peito,
m““ “Queue a“" 28 secretar
Envia-ae a quam mandar n impomncla seu
.
ia,
gabinete, na referiu

r

__ 120

Em seguida abrir m m ”Num pub““ mlas, em geral pm os dehllmdos, qualquer que sua a calls¡ da dl›b|||d3lle.

“_
?043 __ em “WWW

pura que os ¡nleussndos possam lar" em

F

tem de licltaçào rtm'ns prnyostas. a um de
ser adjudiudo o fornecimento a quam o

VINHO NUTBITIVD DE CARNE

..um
ã'2'âlãão
“?mlíãí'a
“i'll5132
agricola
Ádubo mineral
não ¡presenlnr no mesmo luto a quantia
h 'loxerico
ntí-

:le 110005000 réis on os tltnlos da divida
“me” 'Ellllmeme ¡Hüersado pala govarnn. a pela junta da saude pnbllcn de
publica mulvalentns, nos termos do artigo
753 do ¡,guhmenlo sem da mnubumr Porlugal,|d¡›cmueulus 1:' 'alisadns pela mnsul geral do Inp=rio do Brazil. E muita ulil

p y

e a

l em c“. de

'

nos in“hu-,1 de 3¡ da ¡ 051.. de 133¡ de. nf* @nVl-GWPÇI Ala lojas as doenças; augwnenta cunsidemvulmenta as !nrças
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í :m 'a pm_ mnmmnw ”regem“ um“, “uma ou lu \'lllho: rçprwenta u-n l_›urn bll'e. Achnse à venda na Pharmncia Franco, em Belem
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WWF
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sulplmreln da carlanna natural, dlgn :lu Fracasso Civil, e entrar u¡ dela-

ente conhecido, como mmadio gaçãn da Cain Geral de Depoíltns com
lenda além d'inso a pm aunlla quantia nn titulns equív¡ entes até
'

r a

-l RA

' m mlnbn agric a, ¡les-\áellwiviulnlle do contruã.
Secretaria da procura ari¡ rénía 7 de
mcule as videirns rm
e y
!min as plant”. De. novembro de 1887.
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Antonio Angrqu de Srt Varella,

uva de S. Domingas 11.'

Unlcc legalmnnle auclorimdo pelo Comenta de Saule Publica Ile Porlugü. eu-

S"“MO da Hum""_

es, Cada lrasm Ml'n arnmpanlndn de um impresso com

-V 'saindo e Ipprnvad't nos ho¡ »i

as olwrvaçõns do: prlnc

les do Bm-

< medims :le Liaboa_ rcmnhurinlns !MIM m

zil. \'cmlwsu na Pllarmma Franco em Br:le e nas principales pburmuudsl

..

ll-l lllDlCllllL
ASA DE VILLAR ”ALLEN Pllllllllllll E DIlOGll
“E
f 237,- Rua de Sá da Bandeira, 239

dv -_.' 'VÍix'rzr-¡os DE DEERENTES IDADE'S

FERREIR_ _ A aA IRMÃO
A

,
,
'11,llulltllthlllllll.790. casa .wma da esquina da l'Imle llnva)
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