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À¡
du
Purtm
o.
hn
tempos
Pn7 um alimento novo, no nwnos àquelnus cadeias da Relação do Porto.
da
e
ilu
[Julvn
«ln
Bi
-h
lv
.1
:i
redurçá
u
du
mesmo
jurlos que procuram e não rw'riam exPnrtuin brevemente para Lisboa.
m.|.uu|u em
timido pelos pro-i
pprimontar nquillo que nem todos sa :irliri .ii-warnintv n Lui \Igvnte dv
1)|'i!'l;|l'l4l› u mais possua] d'nqui-,lle
0 ¡ultilml Ala raluha vlelnexperimentam.
1371m- si-r p
llr“li.<fi YUNVFI. peu-m lim.
i rln. - DlZleII do Londres que a rail
Em II)›|n n t _
trust¡ »w «IllB'lll ;muris W“ZÍ'S a mnrtz- - tão nha ictnria recaiu-ra no din i. em
lillio do hrarn i me !dk t' Lnriu crui- . L Inn n'nin :uso d'a.
lon- Wmdmr, tudos ns hrincipes indios ›
\':il-li:
(I lll'iB Çdl' Il) innentmnulnruin rnpazrà , actualnwnte cn¡ Londres.
[Journal de l'agm'iculiztrcl. ' Tl'íl\'ll.~~*l\5
l do ummut ¡.
mnaiiiv- FIEL-"l dia tnluulu. um caracter puro u
Em uousequon i do drsejn exi. m tw; ¡mr- lmnmdn. n-u trabalhador que vence pr * ado pair) principe de Galles de
leçàil :lu (inn-run i
que ningin-xn ignora q: u' li illus- todos os ul
msm, pio ern n unico m
'nr o P
tio de Crystal aos rétre
iwrul foi um d.;- n li- dos arrimo li!) s 1 ::nm-in
¡nã-l.
i' uins liüsprd da rainliu; celebrou-sa
Lilm
a l'riwriwsisl. a r¡ ,ri rrl ,winCount-cumulo seem ri-rnrsos del :illi uni ii'sliiul. No grande numero
pru liwl ao: ni- » qui: mc* *ulii'en qllvlililil le illgllllh'l. Estudar o liespa- l dos um vindos destacaram-se os
W pnln musa vi tim :i v. «lu l'ii .
lillnL o l'rdncez, n imail-z, ít'PquunLiu', i rei< da Di marca e dnGrucia,o clut) sur.
ilile i~ti
inlzivt
nan ¡micis lmrns vam: da noite* o 1 que du B .ignora, n princupa e a
' [win liuprvusu e iu»- in.: os, Px- limitntn Industrial, procurando sem- l piiuuezn imperial da Allemnnha, o
r
Duputmlus. el
,mando *pre iustrni se.
duque da Sparta e o principe .large
Copias de :lui'ilmnn
<¡¡0lltil\'cls, i
Em 1X
imprimiu-se na typngra- da Grecia.
Ã que. dnmunstinin n un Justica
i pliiii du (Commercio do Porto), com l
Já deixaram Londres o principe
›E|~RPI. qua- (: tan) bondoso, não l o titulo da (Novellas e Coutos!, um e pri
“Guilherme da Prussin, os
deixará de sympathimr com o digno livro de 240 pa iuas_ encermndo príncipes Luiz da Baviera e Luiz de
esori'ptor, e de o proteger
;apreciavuis traduções.
- . Buda, voltando para a Anamanhu.

Em

CJ Bouquet ihlngcja i

SECÇÃO LITTERABJÁ
tunada
(A. J. Bimba Dial)

Tom n lamas assinaladaA cana que ma escrevam.
1'¡qu do uilor do seio

Onde “conclua a trouxa“...

O permw que ella oxhala

seu espanto, (Porque não veio elle l aomprehender o que lhe asian sur.para ao pé de ruim?) dizia aliar', cerlpndo, Para onde iria“? Que havia
Opprimia-a uma tristeza vaga. Elloí de lazer?
Que the teria acontecido a alle?
podia :mv e privado muito bem dol
ti
D'nnrle vinhn um similhante deaseu Cigarml
A¡ ¡i-màsjda'cm'ldnde, mandaram cuido 7 Um esquecimento?
'
Um engano? Uma tão incrivel
parar o omnihus e sahiram uma após i
a outra, deixando nu sua passagem ' dislrarrção.
Tinha apenas dois francos na a1um cheiro incommodo deh-;alas ve«
gíbeim.'A~ quem se havia de dirigir!
_
lhas,
Continnon a_ viagem, e pouco de- , E de repeme lumbrourse de seu pr¡pois parava novamente o omnibus. mo Burral_ sub-cheia do ministerio
v Entrou uma cosinhelra, vermelha e de marinho.
Possum precisamante com que
nñeganle. Stanton-so e collocou 80-_
hre os joelhos o cahaz das compras. l pagar uma mrrida du trem.
Faz-se conduzir a casa do primo
Um cheiro forte de cosinha espalhouae por tudo u Dninlbus_ ñ «E3 mais Encontrou-u nn esmola quando ia
longe do que eu pensavn. disse pa-

umbmmmnno o¡ donas beija-

o primo ;de Joanna [Irma tambem
ra cumsigo Joanna ›
O guto-pinguim subiu. e tn¡ subs» uma mineira debaixo do braco.
-llonriquel dissa'lhe ella.
tltuiilu por uIn uuulieim que infe›
Barral parou esiupntacto. Joanna
ctou o carro ::nm n cheiro da esta:.
aqu¡ sósinhn? Quo biz?
baria. A mulher dn tabelião. senti
D onde ven) '1
se pouco á vontade, ilesnnirnnila,
Ella balbuciou com os olhos raprestes :ifchorar sem saber por:
sos d'agua.
que.
- Meu marido perdalrse, priOutras pessoas desceram e anl'
mm. O omnibns seguiaagura por in- mo' .
-Perdeu-ae? Mas ond-47...
termiuaveis ruas. parando nas esta
-h um omnibus.
ções_ para pouco depois continuar a
-0 que'!... n'um omnibus? 0h!
seu trajecto.
E ella contou-lhe u chorar a sua
_Como é longe! dizia Joanna. E
se elle teve alguma distração ou ador- aventura.
O primo ouviu-a e reflectir!, Demecou, coitado] Não tem dormido
É pois perguntoudhe.
muito ha bastantes noites.
_Diga-me. Elle cata manha tinha
Pouco a pouco loram subindo to- l
das os passageiros. Joanna ficou só. a cabuça em bom estudo?
'
' -Tinha, aiml
O conduowrtgolhou'hpaia ella e dia_Muito Dem. Trazia cmnsigo alse z Vaugimrd ! Ellaolhnn pnrnaqnnlle homem, comprehendantlo que gum dinhr' o?
oiman'dotol
-Tmzl
uquella palavrn lhe dizia respeito_ .
-0 date... e lodo?
pois quehn omuibua nãohavin mais
-Torlol para pagar hoje mesmo
ninguum, E o conduclor repetiu:
Vuugímrdl Joanna_ por dizer algu- o seu ofñcio da labelliiio.
-Puis enlào minha querido prima cousa. perguntoudhc:
_Jna, o seu marido n estas horas vae
_Onde estamos nos?
0 hmm-m respondeu :com mau ' caminho da Belgica.
Ella não comprehendla ainda.
modo:
-Muu marido.. diz?
_Estamos nm Vaugirard. não ou“Digo que lhe roubou o capital
ve “I l-Iu um quarto de hora quaJh'o
e quo se póz ao fresco.
estou repetindo.
Joanna ñcon um momento altur- " longo do boulmmi 7
dida, sultocadu e apenas pode dizer.
_De que boulzuard?
_Mais então é... u .. umimiaura_Du boulward dos italianos?
-Hn que tempo que passamos vel !
Dep . , desfallecida pela emoção,
por lá¡
-Um eata'lF-'ica-me l'aror de pre- teve de se encostar. despedaçafla pe~
los solncos. ao peito do primo Henrivenir meu marido.
-Seu marido“? e onde enláelle? que.
Comn passassem, n'esse mnman-Na imperial...
_Na iquL ' ll Ila muito tempo lo algumas pPsaoas, n Barral lmpellin-a dncauicnte, njudnlua a subir a
que lá não van ningueml
escada e logo que u crendo. muito
Jcnnnu [nz um gesto de terror.
?a -Comol Não é possivellEIl-:sm aapaulurla, abriu a porta disse-lhe:
Sophia, vá rir-pressa ao restiiuranbin uulnlgoi.. Veja bem. Elle dure
te buscar nm almoço para duas peslá Palurl
a O condn tor wrnarmse grossei- soas. lloje não von a Repartlcào... .
ro e brutal :- 'nmos, vamos, pequeGuy Maupaamnt,
na,temns conversado! Por um homem y
que. se perde, dez que nu encontram. '
,4..- u- _,
Nan se desconsolc. acabou-aa !'Acha- i

Eu nun dara a tua carta
Por cousas da alta valia;

_san mais lindoia uo as utrallu
Teus arto¡ da o

ographial

Por [aaa !nato eua mrta 00m mula cuidado o mai¡ nulo
Qua o louro anel que me dom

Dal tranças do tou cabrito.

Por !no a laio o [Elcio
Toda a noite em voz mago-on_
E o papel «tou beijando

Quando reúnam minima-ua.
L

.4 .a

.

'Cinco leltra¡ d'dsaa carta
valem main'quo'n luz da dia:

Sao aquallaa chico latina
DO tou nome do Maria..

Sampras que 'loja ams latina,

Guido var o ben Iorriao;
0h hmm vó¡ Mia al chaveDua port» do paniml

.oa mau quando muuito
Na¡ rom do mzu passada,

Faraco-mo a tua carta
Um lindo altar enfeitado.

E penn." va lá por nada

a piumhnla mo Voal
Quo tons a mau Iobn a minha,
Qua um padre no¡ abençoa..
Ri nao dera a tua nana
v Por couau da alta valia,
ainda qua maia nao tiras-a

Quo o na nome do Maria!

Gonçalves Crçpo.

..-.›°-»_.

b DOTE

“v
rá outro, não tardará muito .
A pobre senhora sentia os olhos l
[Conclusão]
Os outros viajantes. alinhados e
mudos.-um cuixeiro da marworin.
uma costureira, um sargento d'in-

inundada: de lagrimas: (Engano-se
senhor, allirmolhe que se engana.
Elle trazia uma grande carlcim debaixo do braçm.
O cundnatur desntou a rir.

Em mude pharol na todos'tàm.
' '

E que eu tinha perdi o am pequenino

.

Por ter perdido o amo: de minho Não!

Como tu conseguinte que o rio-lino

Podase aebuxar na sua tala
alnzdowupnrñicorracweñml

v

.
'

E' que tens n'em fruutaÍalmt Sings“, v

Um não sal quo de santo a da caiam

1

Cum o puma brilho d'uma atraiu...

para a repartição. Como Luhrument.

Enwnlaceu-me a ca'boça.

Dn tua hooca. travessa.

O mm > o J( qual¡ amanda.”
,Bemditrgjaa tu, alva cacem,
a v
Quo Mn ao mn viva'

\
'.
;
r

_(Umn carteira. é isso mesmnl l

Apuiuu-su a Mngllalvna. E' o quelhe
com um Chapeu alto d'ahas anormoa, digo, dviauwal .\h Z :ih ah!
O mnnibus pulou. Joanna snhin
duas dnmas com ar d'importancia
que pareciam dizer: ;Nós ramos L e olhou, a sun pour. cum nm moaquiI nós valemus muito mais do vilnuuto insticlivo para n Imporinli
que isto¡ - duaa irmãs da caridade, Estava uomplctunwnte dasrairmla. l
_O que ha-de ser ¡le mi m_ o que
uma rapariga em cabello a nm gato
plugado, tinham o aspecto d'uma hui dr fazer?
O inspector de estação, approxi- I
colloccão de caricaturas. d'un¡ mu«
seu de grotescns, d'uma serie do mou-se il'ulla, aU que hn de num».
0 conulnr-.tor rnspondeu com ar
charges do physionnmia humana.
semilhaniea às filas de bonecos do trouista: (E' uma senhora quo u marido abandonou no meio do miau'
Pinil Paml Puiu l (las teima.
'
Os :alavanch do uarmobrigavam- nhom
O uutm disse então: .Bom. bom.
nos a agitar as cabeças, sanudiaiunos_ faziam-lhes. tremer a gordura nào 6 nada! Trato ll¡ das suas obridas faces; e a ;lapidação das rodas gações.- E voltou-lhe as costas.
Joanna começou a andar ao acaso,
Embr^lilnciajoa. Pareciam idiotas.
Joanna nñolpodia recabrar-se do muito assustada, muito amanita para

MEE

E assim, foi quando tu me appmscute

?no ossns nuvens aombrlasda dum-açuziram ao roçar da tua vasto,

Bam como a noite Maura (age a aan. '
ao ver surgir a luz do sol (ulgon
Kain nuvens liniaaimla do uma...

E'a tão bella e cant“. ó !tor Momento.

-nm muda dos iai-dias do animam_
Com a gotta d'orva im monumento

Engaatada no poitod'llgum iii-low
o que eu sinto por u mn é amor.
o que ou :uno por tl a um dom-'m l..
Gosto immanao da ver-te, e minha (lar.

A cotar li jmiulll, ou encantada

Nossa maoainnn ideal, quo d um primor;

_

[na, de manha_ ae .Stan inventada,

E' que eu gem do ver, ó meu maneiro,

A tua !tonta bella encalxilhada

Naa auplxul do mu cabello intro.

ua ra ::aliam depois um no chic
m nMuya ideal da 110¡ de Dil-ol

'

Ao vamu mirim, au julgo uma vim
A lnz do teu perfil corram) Mino.
Eupcasoquo ea minha-udIgocmlo:

-Benidiio nela¡ tn. um divino,
Que me desta .aaa amor que todos mn,
n qua eu man perdido em pequenino
Por ter pardldo a amor a. minha Isol-

Eça d'Almlida. '

o BOUQUETV
No elegante baudoir da condeaai-

t

nha, branca a risonha como om réTudo na minha vid¡ in :ionbanllo

Rms uma idosos da phnniasia
iam-se. lentamente demitiando.

fnnteria, um sngeito de luneta d'uiro

E a minh'alma Iriszissima e sombria
Euiueçnvn n_ min \'er no :seu rumw
Um unico vislumbra d'alogria;

canlo orienta onda vnlltassem ag
' as phantasiaa d'nmaimaglnaçio
inl'nntil. havia Ilguma cousa do triste, iluminando aquvlla harmonia cl'e l
sutins e ¡lrl'Íllllleàl
,An centro «ln tnunndor, [tendendo
« d'umn jarra de Sévres, um bouquet

de riulv . uumrrheridn. (111119560co, tinha o ar rnauuawln de quem chora uma perda irrepararel.

Porém nn ma d'esso fundo escuro.
En vi surgir u i 'agem luminosa
D'ese (uu rom Lulesuai a puxo,

F.7C0mo se existisse alguma rop::
Dentro d'estu meu peito, - ea n .mas
Abrir-ae novnmante a lu¡ mama
o meu u-¡stu e opprimido canção L.
E Lu. meu casta lirio ímmmllado,
Gonzaguinha tornar em um Voleio

Mauricio Lavollie. um garhõso
rapaz aninhdo a embaixada trmceza. ' ~'
j
e pur unmn u gentil nxlrlg- rntia
l uma paixão pmfumlissima. a
um me .
de se enraiveçer quando_ nos t ea' ' tros on pelus salões_ o vir¡ trocar um
ulhar casual com qualquer unir-ama»
4
Hier, esse bella diplomata, de quem

' ¡'0- :nàâwiêt ?miga
! horisnnle da minha vidn;'e qi¡ as ' Urna'fellás 'stá Mirimñü'; 4.'
* brisa; mgitiras, com o sen dívinnl l E' humilde. lmgq-a soltu.-3.*, l.l

@minima , eláman'ineâzç'ra haja. cnrícíás infinitas
0 80)¡ Rapha!, min despedjram n em toda a selva, ébria (l'amorl
“rom. por uma; ;arde de reve-

y tudu ,.

cheiu Ile @Estima

-

- wa apenas a vida d'sslns flores. npe-

1'- ;gr da distancia que por tanto tem- se n'elle nãn houvessem ninhos.

l “nursv vspessu u carregada. e eu '

exista semer alguem de :dado
' . «po 'hade separar-nos.
E'procummío servencom ós seus e á falta de anjos, passarinhosx
v '
@lhes militantes e negros. o ultimo
Jayme de Seguiu.
*sorriso que brilhou nos labios de]

' pude divisar no sen sem n anju exLerlulnadm'_ que se collocára entre
w ii, p o que procura em vão nu espaço, n sal benulicn e «virilicuule do

e lie

*1

salões do mundo Megaman dnslum-

- '
s A a "INI
I DOWN'
'
I
~ msm
› A rm .seu
' l com
e. "MIM
a bellua
~ blçr,
fl“" “550m“
do SU'
00m o hrllllanlismo das4 suas [oiii-lies
'
n bl'lll'illllí',
, .
~ › scns, us aullux mulheres., H0 bw "'“M'IS” d“amür
princlpe
' › ~ .
B 05| ll” _
'lim l¡ Dlhnvam "l'Ploa-ü.
mena,
¡.enul O“
a V
__
_temn
I
_ que a _seguiam loucamen

Q

i
i

› não existiu u belleza.

magica estrulln no pntemolm'.
Sw W_ um velho' unem““ ombro_

. 1.¡

.v

'

Tmbnlhn ñlhn, que o traballio rude
é só virtude, sn nmor e pu::

uma raiz adnstl e Oca

serve d'asylo aus passarinhos.

Um aliu mmol-:l ainda.

pela exanlhlã: na quam le dus ¡u-

me

\ _UNB \l0§ u _ ,mas ornumrlosua pgla

(Por syllabus)

mdemmsncuo resultante du (lutarem
ça qlm

mesn n .Inlininladm

. ln¡ um sul, mulher tambem;

Da n a. ¡cidade ter.
Quo eu lhe juro não havia
De logngriphns fazer,
l'uis uma ¡Flaliuinlmln
l
Chegam p'ra mu eulreler,
--<
l 0 meu humilde luguriu-'i 1.'
Tcm as cadrirals á valla;- , 2,'
Í
_ *_'*4
_ '
w l
I l

depuis du nlha e de. esposa.

W

Mais larllu_ no Inr dmnesliun,

.J

.

_

nlre o

hnuve

preço da

adjudicação íeízaeñn novo contrato,
u qnn uma mister plvculler, no caso
de falta de cumprimuuw integral
rd'esle conlrulo.
Pnrlu e secretaria¡ da procuradoria régia, 2 (le julho llu 1887.
O _secrrlarin inmrinu.
Antonio Auguglla de Sd Varella_
'” ^ u' '4 A
7 '
''
l_ ~
l I
l
l

|

1

l

í

.

l a

*

Dn vendaval potente e agil.

Tudo qu“ ”me n“ "1T“

sam as furius desabridas,
deixando illéso a lentn frngil
que abriga aquellas frageis vidas.

_- Il¡I n ' saulo,
de mais nal
a palavra-mar o unuurrn,
essa palavra dieucaum.

Muito jnnlíuhn e onchegmlu
no seu relugio es 'aim e quente,
aguarda o pobre bando alado

"
' '.
do contrato nn pl'asn arimn lixado_

_

nllllm :ornuu-su esposa.

Bapllstn à Burlmi, larga de S. Domingos K, u made Saulo Ildefonso¡ 87.
praça Ile I). Pedro. ll
. sllvn it 'rrlxrl
hrlru. run dh Almada. . . . v
-Ins !Im-!Inn

i '

l

¡AOÊPSEÍÃEÊÊP :3,112331 gl;

LOGOGRIPIIO

l ,

nmnn_u bmnru munpoaa.

é nmis viu quu isso :wé mãe!

4

I mn sm "dmmldn ao me""

of
g g p

e sempre, u maglcd nur
' cumprindo ns muluus prescriplas
(pelo hum Dcllá Crandnr?)
é sempre eslrclla brilhante
(lo ceu unmeusu do amor

quuanlo n venmuiu luuun
s'eslorce no longa dos caminhos,

l”:
novas
,Iac passam
'r 41:' 'lilj'nllluão
aour l ::510]
propotlus. alim de sur ulijmlicnrlo o

do¡ 1 olet:,dadlcando«lhn 4
auuàurumiles-uonhoe
j ronunún ouns

E' sempre: sempre mulher,

lívuugelhl: June da nllva. rua do Bomwdlm, 380.

"a um“
m nnm
E
nr
u sequ“
doce
lãunão

é nm pomnn este nome
é um poema a mulher l .'

E embate n .esse obscurn asilo
mà] pçssa Ver a luz lllJS seus,
ehllma e “nte-se Iranqmllo
porque está sob a .min da Deus.
A
..

tsl'wlnlzmc ;u n

r

1

Fragmento

um““ o wmv
_ _
lula de primeira. _ rum"
y
de segunda qunlldule.

*TD

SI)

E' já liam ranhs-l

À

>

lula-w ruin

que Abril despuulu no Oriente.

_ A

Inema (-

'

w

-==-

'

ngm.) a quem n azar um
w Horas vagus:logugrlpho-Felucldnde. [um
, ›uoudlçõu-s mais vunlajnsuq“
-=_
1 -,
< «
.,
1 .
QUE
UQUEB
Ao sm_ NAnmso D'ALB
'

0 hntuu tnrnmrse rasa,

Eduardo d“¡meída

hinnle na refugida suoréim-ia. ?Em
'~
' ~ - g publlw
›- ?WILn
' albrn' '~ sunlêa
sçgnuln

A
,4, . "E
Deu/“19“” da 'f' antecedfnfg'

uma'o.
*w mm;
0 "MJ”
m“““'1'e
ms
ml^›va“somun
anntu
'lhai
u mar “Sami qnojúnmiz: w “Nina.

se"” !E Wrumes' a que ° Mw“" mas nãn é i descuinlusa.
da ¡nepamveL

ãdâzsrâã
::l-3:53:::
.4 ' lgãnüt'tggü
_
às 12 horas
uma"“v pmcurwlo
v
' r régm,'
(lu. manhã d a uelle rim no seu" n-

'

'

cousa de . Íris« 'é “5 MMM' q““ ° “1°" 'WN
:incluam na alguma
_

«if'ãlàlíâãüelilâãlãfãffxnfiléâ

Re“a“ 11"?“de I'QKÍO HINO da'
lação do Porto) sem duslgnnçño en

_ ,..w-

E' por isso qua nn bau/Mr da gpn- i “W NW' V° à* "mm “W“
re, dnmumndn uquellu hurmumu Lle
.
'

5"“5 PI'OPOSMS em carla fechada no

Fruncl- sw Cam os.
p

PMN-3"'

passa risonha,

_í zgs Cintas 'e Fiança. enconlrnnnju
(“f-"Elma descia união, todas us manhas.
na VLOIOLIB orvalhmlim IlH lagrimas“,

llllflw_d9à30&l)la§ P: a outra Inep. -z wuhl du arm:da' QM“) e
'chm Os que pretenderernfqma»
cer vales Oh]chle deverão dirigir as

E se Elle q'wneenlir,
narlir
quiMLM”:
tl'n
eu
ndo
Qua
Du¡._¡u_he¡ me“

l.
d
b
.
n
C
l
condessínha
'Seguido^ se 'im-1,3
em
ou
o
nn
a
.qunnu
um¡
,rem
.
._ .
4
pulsa:
ucar,
uoiolenmm
nosfràueu
°
'mm'
d“
“um“
m““
mma
.
.
u
.
A
casa,
em
noites
as
passava
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