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, o a Bigode relorcido, todos almisca- u cura, á Ilnr dos olhos, dous hornulo (le ver estripar uns 'dez ou '
Não, eu não queria isso: o que
'guiou e todos pretcnciosus, botando cns por nude veem cá piim rural
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Um d'ellea rrzi tmln (le \W-Ilnwlo tugnezus não il:l\' mos de chamar n
Antes ne eu punir todos mn nhasentando a Christo, no Cali no, entre i preto com o muhlmna bordado a nu- nos os i-s 'angnirns, como n'estu mavzim feliz em rir para (l terra das
a? dous larlrô .
mi Um dos rnnlrndus ilh- '-"ln qui) um siàn lazviu os serillmnos, qm: mulheres fariuosas,
- , Para o conduzir eram necessarios cada
e d'aquelles custava w ¡iu- chamam a si os poros mais distanChegaram mesmo a descreverhomens.
rus [4000“) reis),
tes Cum velas [estas por occasiàii da m'ns de tal Karma iileaes que não
' Um outro, n da Senhora das no_
Umri (“ousa porém quo dá a estas ;Semana Santa?
, podiam ser mais que visõcsl
era imponenl
u manto da Sp
estas um [um carioulo i': nem mais
Porque não havemos nús do põr
Hindi-nie um momento, e a de*ora custar¡ 47 contos de rei: e Eu
12m menus que a chamado-Guarda nn run as imponentes procissões dii silinsão foi grande,
ado por Izabel u Catholicn.
"
I'Dlllv'inâl.
Carmo, dai Trindade, de S. Fruncis- '
Ha iiineguvelmente mulheres bo_eo mesma Senhora das D
l'us vinte ñgurõi-s, vestidos à co, num tnilo n seu cortejo do ando- , nitas, mas ahi tambem as ba, e two
uva valiam mais de 50 contos de romana rum uma:: tangas e mn r( res o. de irmãos?
l'bonitas ahi as temos, que não pude
eis, e pertencem ú confraria.
pucetu de [olhem, man-.bando muito
Não :is pornos na rua, porque não i achar ainda aqui alguma que se poJá vêem,pelnhmnstra que lh s dou, Vcornpussmlamé-utc com as suas ada- 'bemus especular, porque não nos desse comparar a uma que eu coque ias procissões são riqu
gas e as suas massa:: ao sum meta- ,abemns approveiiar das riquezas : nhcco.
'_
qu'nainto às cunlr. rias, essas é -' lico e cru de quatro tronbetas toca- que temos dentro de casa.
l
Sevilha.
iq'ue a respeito de irmãos, muito pou- das pol' uns outros gunrdas romanas.
Nada melhor para cbumar toras' aos e esses com as caras tapadns,
Muito mais se poderia dizer d'isto, teiros do que reclames pomposos.
188740-4. - Antonio de Lemos.

'e ~àEiiiiuLJi-ni

dimlegistl e mto perigo, um eja-

prazeres ps mais detidosontAW, disqução: dará; ;serao [pr
'ra-se que ' não podia'wmnr a ver o. muito_ de vosequl _' s.
_ .

l

sos da morte p'o'r ”suspensão.
Tem-se explicado o facto pela malfadado salvador, sem estremecer
acção da corda que. com primindo a _ de coleta.

nuca e pm' ahi o cerebello, prov . 4

il ¡ñallmle pm mm os mortos.
eo culta
›

caria o phenomeno de que se tracta.
Ilespondemos que a asphixia pelos
da sua mamona
gazus mephiticos, e particularmente
Ndodpu Tereer a morte, E' Ia asphyxin pelo carvão, na qual não
uma transição immmt d'un¡ 3 pode ser Invocada a compressãn da
para outra nítido.
“nuca é acompanhada algumas veu na" de morrer. Inler- zus d'um sentimento de bem-estara
m. uma”,
.4 mamona, focam: ea waté da prazer, .lá lemns, na citação

“Mutum na Wo ua morte. l
o chamada mtu :lo m

,
Que distingam o ouro da puros;
peL Não continua 'nos homens alien
4 lutamant'a máusmam absolutamente .
.
bons.
'
Cada uma conservesa dentro _da_ '
›

'
/Continúaj.

IPM-l

sua esphern, que se não deixe sedu-

zir por aparenciàs brilhantes.
Ha jovens de instt'uccão SBlEBla, . '
mus dotados dc uma alma preversa;
Outros de instruccãn mais diminuta,
tem uma alma muito aprecluvel, Pau

rln obra de llurtlmz, o facto referido Ç

que um jovem parece¡ rico) mon v a

VACILAÇÕES '

na Chimica tle Baunlé, relativo num
envenenamento pur um gnz mepln-

[Cmtinttuda do 11.' 9]

ticn, que fora ncninpanhmln d'um
sentimnutu roluptunso. A asphyxia
Bufl'nn. em uma passagem do seu pulo vapur de
rvnu puruuu, 0 mais .
capitulo sobre o homem [H cria na- das vezos. '-:r lacltlil Lle tudu a tlor. turnladn Velhice (e da morte tomo e não Cílnslilll' senão em um (les2.'. pag. 07H), Pllll'lmlll put-reitamen- maio grzulu; , com abolição tutnl da
be esta diminuição successiva rla sen- “seu. bilidade
' sibilidaquue (luva tomar (luas innTal (v a opinião Ilavmainr part
n l
preçiavel o instnnte da tmnsiçdn da medicos-l '
s. Dt-ivergic faiz ainda
vida á morte.
notar (para combater a opinián cun(A mnrte, diz elle, esta mudanca traria) que os corpos da maior
parge estado tão ussignalann, tão tlmiv te dus pussons que se encontra
m asda, não é na natureza senão u ultima phixindns pela vapor de carvão,
esgraduçáo ¡l'nin estado precedt

;
t
Bemdim sei¡ Danni Sonhei. María,

com um cynisnio ain't.

E eu vi-m nfpnrecor tio metg¡ e both

como todos os q¡ . antecederam. seus ultimas instantes; sua
plllsio~
Comum a vida :t extinguir'se muito nomia. calma e tranquilln
, revela

mma-j o panda Lonnhroso.

tugttaltnnnte uma morte exempta de
ñOÍTI'lIanlOS.
O facto seguinte contlrma A opinião geral sobre n poneaxdnr que rasulla da aspnyxia pelos seus emusa absoluta. senão como uma quan- narlus
do cartãoiem combina».
tidade suscept

. .

.

mmlgmcào-

ível de augmentu ou

_

Um¡ "uma drama““ de pm;
.

l I Mndnmn R.. tinha o habito de pre_'~ (”que FMS ”9°“ a more, parar o seu almooo n'uma pequena
PW““ leme' “5”. "'slamer 'e c costuma sem chaminé. prnvida sóprepnmdo por uma

que out-o aloetnoit
E Ion'llh a mlalle! E eu venture“

e, a. mu, chore¡
En mto vestln ruim de negro o titan..
Vum d'oum forma. o tu not-duto
a um...“ anula:

'Aqualln escura vasta que caverna",
en wraan e m6; nha ms «ix-n.
notar“:- o wrwul

a qu. !don o que o mui
Já nlo lhe tànho medo como d'autell...,
B In_ “o !uma n'euu Blunt/BG

Jum-l qua vt¡ o «ot

0°““ 0 'We-“MPL“ n “m PW““ turnomse' irrespir-;vat e Madame R.:
numurn da doençns agudas, _em quu sennudse sem comprem““ ,A eu“.
“ng'mçlm p"°d"z“lu.pul'mov"“e'mls sz¡ invadida d'umn somnolencia de
conruls

de visualidnde. E quere¡ epm'íréts' bw"
olhos, é encarecur u vaidadle. mà!
› "
não é querer.
Í
Todavia, nunca é bom comecar'
mal, ainda que saiba ser mrrqbpondida, porque .no fogo du utnm'çomaça-se gmcnjnnllu e não se Babe se 0- ›
4 deveras.
a dos rapazes. chegam

'1“' “':,“,::'g:¡;:f°á:g:'gã“m

l dia ao tnumadorv combinam-ne com¡

01h._ mm, .'m mm'o .um ¡,'mem

uma bailarina, remettem an alfaiate

quo da" ¡rnúndu asntm du puito
NM“" mil nimem?

uma¡ roupa vinte vezes, só potulle
lhe npparecc uma dobra e gas um

“E mdn algum: m sentir «um

gua eu vel-.m

'L e no ontrahnto

cemenwv e sem dm” A um"” 9“““ ou tres horas n'est'e estada. não sem
dos homens morrem sem nsnbere

net pedindo n

uu que duro o encanta

o durma :em tumor,

do nom immanso morl...,

m. “não mms que “m beuhesmre um:l

nf!? lmãlmflp_ Fumar) ::0,5 q“elffun' calma inexprimiveis. Teria morrido.
s“_hl'zu 'sum'mwxu a e “O u 1""” se nmn visinha a quam na \'espern
suapl'ognemgm q?“ af' mesmo em' _ emprestam um bula. não houvesse;
p” "a“ '1?"S*"y.ve,e“pçm_°°“_ ' .
Wentrada em mas d'ella. para lhe res. A_ IPO”” MU_ °.P”ls.°°"°“ "ao "erfu tituir o objecto emprestado. Antunrivnl LUUIO llÓh unamnavamns.

E da repente nl§uem veia Murta;
tu dimwmo alem.. e ou Vi levar-tel..
e darei¡ nasuartet!...

D'em sonho feliz a.. m ventura.
m u¡ rquo ncorrlme o pobre cura,

lu doq¡ desumada e semkmorm, ¡ v¡_
um. espectro que nos espanta a uma 5mm¡ d?“ 59 pressa em ;qi-pano
'
'.
n
¡

anhor. não ul. na se

l A4 A
culta distancia, e que desappmecut _reste mam
al-a
¡ perigon so.
quando d'ulln nos approximnvnmns
(lousa singular. u que parece prnA
muito de perto..
var que o :tnm'imento pliisico é peculiar tln vida, e a cnlina inorll proIlartttez to¡ muito mais Ion
ue prin das paroxysmos
da morte. M'" '
Button, o celebre chanceller &flui- 11..qu nã!) sentira sunãn
Impressões
vernidnne de Montpellier, em seus

Foz do Douro.

agradavei

l

i

ll

uma Lion parcella vle tempo a t mr
as manchas da cutis, só servem pur¡ ,
um armario.

_

Se n istu ucrescenturmos qua Nles se juntam de ser o terror dos¡
maridos e o mnrtyrío tias donzullusf*
facil é fazer cnlnpreltunder u vossas

lilhm¡ quão dignos são (in seu despreso.
0 mesma para com os slvganteti,

isto é, com esses bbnenns a que o
l mundo chama elegantes, parque
i usam muito bun roupa v bem ruitn_ _
como se n elugdncia pudesse Enzer~

se ra muito menos comprar-se.

s na mnmentn um que
Novas Elementos de sciencia da homem. em prestes
a expirar, foi invadida
depois dc explica¡ como no agoui de um profundo man
eis que
suute, sendo a sensibilidadi: mui di- vnlvim à rula. Algui w:estar,
horas depois t
minuída. deve a rlur phisiun ou rm» ,pra aifmvtnvla de
\'onuilns, nte taum»
ral ser ¡Iiasi nulla no momento :in
bras (le nstmnngu, (lx: quebmnt morte, vai até á [DTA-!aniãO duque em unanto dia utcmbn : estniln qu» 11( -

A aspliyxia por submersão pureE' hem conhecido que a morte' ::e egnalnwntc acoinpanharse da
por meiu da forca é ucompunlinttL seusuçõvs agrarlaveis. To las as ohms
d'umaeensuçãu valttpluosn. Não que-l de phisiologin refemm o facto daquel~
renda ameñrontar ouvidos castos.r le gentil nnmem iuglez que. na moreportammnus ao Tratado de medial Í mento de parecer afogadnJoiarmnna legal de Devergie (t. 3.a), para uai-lua uma morte imminpnte por um
sermos editicn-lns a rste espeitn.0 seu amigo. O nosso gentil humein
pl'tnnotnuno a que allndimos é por; jamais perdoou a este amigo tel-o
tal mansírn corto que Devergieoele- tirano da agua 'no mnmmm em que
vn á classe de symptomn pai-ao me- iexperimenL-ua, pelo koto da mama,

cnvallaria, trazem. perturbndas a ur
mas cabeças femininas. Pnrémie's eu A
amores não são amores, mas capri- 4
chan. Inprinltos dos olhnn ¡Efeito! as ,

E tn conunuavu: 'II-.um é um

.neo-ta a lua !rante nn mou uguço

tDXlItaçàu,

e cnvalleiros andantes do suculu 19, V' ' -

, ridiculns.
4
Esses nesctos. que passam met

tvos parece indicar on snm't- un'¡ torpm. em “WMA dv“m à“,
mentos do enfermo, em todas as au« mam campi“” que "ao em ”não o ›
tras su morri: trunqulllumqnte. do~ regulado da a'sphuh. Juan duas

Podemos score
ntar aos [actosll
que elle rita, os que lemnn um vuI'ios truutadus de medicina legal puhliundos em nossos diast

Ha certas meninas que quarem_ 5:'
no¡ vos illusorios, impalpavoís e
abstractos.
Esses tipos de amantes sublimes H

no ponto de se wrnar extrnmamnnte

mm sem “tem“. no É“” da as_
ph”“ a que se “punha
O acouwcmsmn não deixou de
produzime. o pequeno muro um l
breve eheh”) do ;nos mwhn'wm

certos casos m human! uxperimenta
a'lSllu varios dias, e contructava cum
um certo prazer em morrer.)
a absoluta nusencut dia llul'. que
' " ›cnmcterisnva o munumunln da en»

*

(lcsunhados nos modernos livros de í

n mo e Mo damn quo vivo o lento.

a um““ é "E “M"m' como a 'nda- riin a pequena forunlllu. Durante os
se ambas no? veam do mesmo moda, mas uam”“ de dezembro de
35m que ° sl"“m°s› 'Em que ° WS' 1871, julgnn dever fechar esta über'
sumos apurneber'l 'Interroguamqs
us mntlicna e os ministros rla egreja
ucastnmntlos a observnrem ns :mtos
dos murlbumios e a_rew›ll1emtn os
sensu
dutrns senttmnntns,e ellen

E dhmme: 'Infcliz, sonha com dia,

'Amam que a uk o Hmh .

infinidade de ou- manta drum nos“” que em unha
tros Instantes du mesma ordemY sn u precancãn de abr“: quando ”um.

¡

que esmaga desde 1 iníunnu¡ a pobre cura

te. A tão em posições llc
perfeito repousuccessão necessaria da deturin ção .so,as quites indicam que nenhum
do nosso carpa importa este grau, movimento extraordinariu agitam

antes de extinguir-su complalnmem
te. o du t'qu vai talvez mais nn na»
dnnidade à mocidade que tla decrepltnda á morte, pois que nào (luVu
'aqui considerar-sa n villa cumn nnu-

_

que to via a meu tado u que ta auvia
> o »um du moign voz x...
Fm Dons que me pena da tortura

mrnllo, dance bem_ toque em dois
ou tres instrumentos, cante. desenhe
ta cum clegancia, não é uma
, íenma.
'
_ Póde ser mal intencionado'. estar
arrumado. ou arruinar-sc a qualquer
llm'tt por uma aposta.
E' geral as mulheres apáixnnan e pelas exterioridadcs sympathi
No'primeiro (namorado só olham
a ñunm, na grandes uniformes c upa*I'ato,uomo se o trajo recommendnsse o individun.

Mulher que se enumera d'umglL-'ri l
gante. não su decide pela individm,
mas pelo adorno”
C:\Icule›se o que se vb por fóra,
e aprucie-su
y
0 que 'está pm' dentro é um ma- _
_nequim que natln vnle. E já velias ._,
que o vnlor d'um homem não se a'.andP pula ñgtlra nto seu Invite.
VD'ias , cnlnnln mercantil das mu› à_
n tem ella.: culpa. mas em í
sus Ill
¡os clugantrs. que fazem um
l idolo iln sua pussun.
Homens que cuidam muito da
:ua (hmm. mula cuidam da sua intelligei '
E já se salte que a intelli-~
gsm, d pode nur de comer; porém a
figura d'um homem não é nenhum
t
anznl du comesttvois,
ct¡
Que [ujam mmbnm dns amores

É

(Cmtlínumlo (1/1 n.“ .9)

l
l
l

sentitnuntaes a da praga do roman-

Desde que vossas
hentlam o que são,
paradas para o que
resta-vos ainda uma

filhas comp) - itismo comu de enfermidade conta.
e _estejam pre- l guisa.
\'lBt'em a ser,
Romance de ninur, e elnbuste
segunda parLP. soberano!
_

Sabeis que as segundas partes cos-

lia poéta que faria cinco cpnpcas

lnmnm ser diftiueis. Educadns como aos olhos «lc uma dama, sem nunca
jovens, tendes de etlncal-as como "os ter visto.
t esposas¡ Sabeis porque via 7 Muita
A eloquencia do amor é uma

*3

_

A.,

L r
- ~" , . '
.
me era eliarque! nznvai \Viu-'rh'

- y 7
_ .dn'~wmm:e$c'ade

\

r

para uma varanda. a charada [Ara,
em Micular'nma'phrase;
- !alla sgmpre em pçosanuslígando as _vídraças. imperli»
coração nao sabe medlr as uenlu, apparenm-lhe Aco m o um v

vm

~
A *M'W'W'

-

-

'fe-quê and:: ”ressá she 'lasremjnsjnnsz ah, nunhr ta-çpçm!
Aquelle ambiumá abrazanm. Fui
MMWS'GQMÁ said 5mm não
'

'

' '

'aquel- =

::1va na sua capa hr m'

.

.

._

um ”5m,
duma:: môr.
'
'gn v ;a ?Maíra a '
_mmamcu vim.J:
_ _

›

Momúmmmmm ”hmm
' Aumth pg”, (ou ou"“y
E po! mnmnmaproprla msncnnüha,

da! Tere de voltar para as sa! * .
Formnn-sa qma quadrilhav Nu
merosns .mas cumpram o .sa u um-

3688118 90k¡ ::mw dolu”...

gnícosnunipllcav¡d0-n§ainda,Ás Inn '-

,
,_
h11“ 0'14"“”-

1
4
1

conserravn ahertomlhnndo o camet_

onde um nome os 'íplo conrnsameu-

'.

Almeida Pinto.

-

.v.

7-7,»

r

4

'z1

›"«.

Mm tivesses comme
Lange, um longe a¡ gente.
.um quanta¡ vma .ausenro
Ao anrruea. minha llór,
Lango, tão longe da goma,
'Não vias tu minha dúr.

i

nas de cluyslal, :m longo, nas; paredes A uma das enlrndns. Carlos,

2.

wnge. tão long:: da uma,
Nino vias tu minha dürr

esc§rneo á sua perturbação injefn

.
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NOSTICD r
PRQG
LHLH"n“
$ÂI¡ÊÉÍÊ
'5%' ÉLÍÍÂÍÍÍ
wa iIIJl; ñxnnzmo re:- Mara
que e

'

-

ria j
nha leito snll'rer, elle, qug d
dar-lhe a virla por uma palavra mui-

(a Joaquim de Lemos)

_

.

ua lhe lí-

n mxillhlão dc desgnslos

ga, que Jhe era agora tão immrlunu,

(A WSIOWO GU'nn-¡KS'I

elleque nàn nurvuvg¡ ao mepm' capri-

' mw“? Bmw o ”um“ “mm“,

JU ¡rn-sw

-chouu mulhm'.. mma ud

"o emma mam“ &mamae;

_
,
49 vezes. quando medntn

oomosvhoxlveuowuuuulüdoumcñm?,' tivulde lhe ir pedir per. ao,arrepunum turma maus brucnluljommo. 3mm, de R Ler mada um (“um de a

>

x

›o judnu,
Daian: a Egraja, mlm como
_
saber
da
;hmm-ar 0,, Ohm!“

os Christus da varanda. Galileu

seu“” O sangnp nr"“¡pme M ce_
rebm esl¡,¡¡u›¡¡lld0_og
'
mA or¡-._hest|ra dum no cnlrelanLO o '

Vem-me a mente anmgurada
Un) pensamento maldito.

'um tambem n escuridão vmar,

-

A .

va, mas teve receio de lhe hum' . . .

&ÉO 559360' como_ engçsmlu

ur no manto da luar."

teu hello olha: 32mm

.

. ',

Óhrills do vida o luz.

14. nulla vejo |_1m futuro

Cnmn snmashco e escuro.

¡$50,th sómmm dvfssus pa_

O pnudq un engrínuldm du buuinna
›
mm”“s-'hm 0,?"

sem "m3 mz DO' farm',
~

hm enthnsiasmos,
Quando u condu-

9mm“
WWF””
udu rolava.

'_

_

de palavras intimas que a muito

ãâ'gà'gâuzsuillãàgnàf::â:te

4
esforço rvnl'imia- '
Enlouquecídd walsnu pelo salão
n'nul estam-:ar (Inido. Talvez qoims-

- Â

P0 pl n .

coração!

N) fun, quando tudo rüurou, mnda fni vel-n sahir, eua não o procurun, mas voltando o rasto n'um olhar '
derradeiro ¡luixzu'a-lhe talvez uma esv
pen-mm" l

1
àgua mais pulso“ este mm peito.
mmenw sequer depois da morta

r

r

' .'

VV. _

MWM ymju minimo desfeito

>
¡.evm_c¡¡,o_87.

?om hnpnlwsghesthcs àn uma“”
v,

l S

-

v

a meu amiga Anmhal Lema.

r

Flumina de lua: sereno o hmm.
nn sonho que este¡ nos¡ tem a doçura

seu olhar uureuamenta tranca...
no
r

›N AA AUSÊNCIA

l

Nao !1:1 muHm' mais bonita
no que n. minha, “no snnhnr. 1: 2, 3. a
ensinam» tão mural n_ rs, 7. 4,
par que ou morru d'umur!

A
v

.

m penta nm mm cousa!“ Eu até penso

gn Mirella corpo emu. iuunnculado.
v
w

'

Ao auutor da pom'u Lcmmr, publicada
no nt' untccmímztn.
_
_
A

~

_

. mm. Agmm'

E lo pa da sua frin Mpultum.

vlw'

?o ::Jun
> l
'Í "m "W ”mt“ 1 “41“"
"m mm"" d“ “mm

'

Albert. o da Rocha _

874

J““
.mary

o» asma 'uvmua :|l mm Iodns

' '

0nd“ desça"“ an““ E

se thlxar ali a vida. ::uma ¡IL-mara o
_ _ .
_
_

4

'

as aval serum¡ seus gurgelas ternos

to depuis, nao conte. a »ssa caudal

Maná a. “mms

Bem asfmhágáhz

_

_

r

_

l

_

o teu norrlso desabrcchn !Ls nom,

fo se nm mumcn- ›.
Ingmase
z'm no seu
_
_V

r

_

I“ “50'11“30 '10 mñmmlm

c-lh '

porcellaun parte à menor
Se llw mlassc, u que d se :en
.ser tio sincero. tão ardente como o
amor_ “a “nm“

Invrus rulgu
sem palpn.

.

A › _v _ › v

E Im"su 58|' 9 DI'OSCUNO
VPN“ “m“ 3"“ SmVada

E

_

-

_

_A dlstmcm quuLm-a da poesia
Primavera, put/honda vn.“ antecedente
“
1
x

estrenwcer. parece que o contacto
d'agua-Ile cnrpo elugante o rnnuilua-

A sensitive fécha uu lou

›- Bin @manda n°38 muito "mm
recordo n nano seu olhar.
'1 '
“,

'
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