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EXPEDIENTE bnhno" ('om sedo,.; errosg .. am.,lt a .. ｾ［ｰｯＢＬ＠
vil,jos e derejto, .. , ";C'II ,e acham á teMa de sua 

Adirccçãocommunica ＨｾＨＩ＠ 111 tu ti O aI' \0' "cdacção,nlohomensde 
｡ｾｳ＠ ' :stima,'eis leitOl:es I' n r S o em palma· ｾｴｴｲ｡Ｂ＠ e,,;m um punha-
d A Tesoura, que acclta (OI'ia do mUlldo_ lo de ＢｲｴｩｾｴＬＬｾ＠ ､･ｾ｣ｯｮｨ｜ＡＭ

collaborações para as sec- }J t' _edores d.s mesmas, ｾ･ｭ＠
- ' . I' . J:ts a Ii-;SO pnl', , çocs cntlcae ,tterana, studos, e sem Iwatlc,. du 

. . IlI'esl!u'\110S UIIl "CI'· 
Outroslm, prevlne,que. I t' jornalismo. 

\'11'0 I'C C\'all e ,I i-;[). . 
só receberá os autogra- . ' I d E'de esper.lr, I'0ls,quea 

I t t t l'lcr a C', "d d rl . P 105, compe en emcn c bnosa moel a e onano-
assignados para salva- :'\ilo s,eml? ontro lol.:nse nos honn! com 
guardar a sua rcsponsd- t) nos"o lIlttllto, l'S- '. \!U acolhimento, par,! 
h,' I: " aJ" lH'I',l1110S ella ＱｉＨｽＧｾ＠

w - :om mais coragem nos 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ('ondju\al'(1 ;\"ülltcu- :nfrent...rmos com t 

do'o no,,"o pCqllC'lI( 

jomal. 
, A TESOURA {nmde s,\crillcio, para 

ntão surgir a boa \'on-
J de f'evereirode Igol ---: - ; __ :-... ｾ＠ ,- J d t f 

J' I C C nossa par e,ll m 
Vem a ｔ･ｾｯＧＯｉ ＧＨｉ＠ \0" IlOS,",O", I .... ｬｴｯｬＢＨﾷｾ＠ 1 proseguirmos em tão 

O(,(,UP:\l' llm. ｉｏｦＬｾｉＧ＠ Ao iniCiarmos apubli lrdl.la .esrreir,l, 
ｾＱｏ＠ ｓｃｉｾＩ＠ . da famtlw caçàode8tehumildefilh, ｾｲｯｭ｣ｴｴ｣ｲｃＩｔＱＰｓ＠ a .... an
ｊｾｲｮＺＱｬｬＢｴｬＨＬｈ＠ dp"ta ('a- da nobre a.piraçào de ;ar quaDto ｰｯｾｳｩ＠ .... el ftjr 
pita!. João Guttcmberl;:' a imo para não mais ｲ｣｣ｵ｡ｲｭｯｾ＠

O seu pl'ogl'amma prensa-, vimos"perante jo nosso Icmma de com
é si m pIos; nüo tem aos ｮｯｾｳｯｳ＠ leitores,certo, '",te, que or.\ abraçamos: 
fanfal'l'onadas, nem de que seremos attend, · -em criticar, mas, criti
pl'omcs,..;a" quc n<io dos, solicitar um gran· ;.lr se m p re d'oIquellcs 
possa, (' um pri I', d i o s o o b!\ e qui o, ( 'lue se tornarem ｭｴＡｲｾＭ

Assim, :1 ｔＨ＾ｾｯＢｦＧｻＧ＠ de nào nos le,"ar a ｭＬｾ＠ ,cuorcs da clÍt:ca . 
('OI'tUI';" nos Ilomcll,.; se porventur.t venham ｾ＠ Ahi, fica o nosso ｰｾＭ
e na..; COtizas I'uin"" encontrar nas colulllnas dido. 
na ｩｮｴ･ｮｾ￣ｯ＠ de aca- da pequenma ｔｾｯｬｬｲ｡＠
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A TESOURA 
G. D. P. B. I' DE seus ensaio, pOlque a Senio tI'Hsladado>-, 

ETE tBRO ｰＧＮｬｴＮｾ｡＠ ＬＧｏｾ＠ r"co.: ｾｲ￡＠ COil da matl'iz, II "e Ú,.,.) 

Completa um "nne, ,s braços aber:os c a, bOI'a,., da lanlo pnl'n a 
, nesm'lssvmpatblas com . 11 amanhã ･ｳｴｾ＠ bnoso gru· 'J, • I'OSPP('( I \'H ('fi po a n" 

d 'UI.! vos dlstmgulram em • S ! po, que urant.: ｳ･ｵｾＢ＠ . b imar CIIS de :\. . ( o 
ta I ｾ＠ l n011<! de r de selem ro, r 

poueos espe cu os, ° lata gloriosa para vós. Rosal'in O S. BO!lr>-
alvo de grande symjJa- . . 
th ' I '11 t d I ｌ･ｶ｡ｮｴ Ｎｬｉ Ｍｶｶｾ＠ porque dlCt 'l. la pe a 1 us ra a p a- ____ _ 

. a pobreza \·os espero a-téa Cathannensse. For 111 pro.:sos nas 
Foi a I' de etembro fim de mcre.ccr. os ｶｯｾＭ a, de P.lriz, durante 

t I O "O. humal11tanos auxI- mez de dezembro do a que es e grupo ev u a . 
scena O magnifico dra- Iros. no proximo p.1S.;', 1I.l()j 

Aceitae o joven grupo r 3.000 vaga' u ｬ､ｯｾ＠ !!! ma Diana de Rione, o 
qual foi ensaiado pelo s nossas prolfaças. Pa'O!!lllllclo" . 

illustrado e intelligentl .\ II'lI1alldado di; Leitor, cu nào quero 
sr. João Gualberto da ｅｾＧｰｩｬＧｩｴ＼Ｉ＠ S/Into man- que me chames de impor
Silva. da I'pl h 1',\ I' amanltü. tuno se te venho roubar 

1\0 desempenho não ;'\s i 1 2 hora", em alguns minutos de teu 
. ' 11 bem estar, afim de teres teve nada a deze]ar tanto ,";lIa C fi P O a, li Inn minha historia e da 111,'-

pelos esforços do illustrc ｾｮ＠ issa pO.I' :.tl.ma c!O'IÚ/{t que tanto amei, a 
ensaiadorcomo pela ele- 11'111<10 VII'gtllO Jus!" qual abandonei dei.xan-
vadissima vontade dos da Co. tn. do-a namoriscar com um 
correctos amadore, al- pé rapado que u ava cal-

Effectuou-,e, sex t a- ｾｳ＠ de veludo c ... jaqueta 
｣｡ｾ｡＿､ｯ＠ da platéa o, reir,l á noite a inaugu- de ... ora ... esquecel,-me 
malssmceros arplllusosl' 'açào e posse da nova o nome da sarja, cmfim, 
sympathias. ､ｩｲｾ｣ｴｯｲｩ｡＠ da bencmf'rita de uma fazcnja que não 

E a r. It ;ociedade L:ga Oj>cra- er,l bonita! ra um .a a qur . p . . . 
,,·ta. OIS, leltorsmho de 

commettra-mos, se ｾ￣ｯ＠ r\ ｦｾｳｴ｡＠ correu ani- minh'alma, amava cu 
nos ｬ･ｭ｢ｲ｡Ｌｾ･＠ de pedIr a Inadlsslma. nào a uma velha de $0 
honrada e criterioza di- . annos e sim a uma meiga 
rectoria, para não deixa· rom pleta a 5 dr> menina de seus 27 annos, 
rem cahlr no esqueci- "O l'1'ellte mnisurnfln- que era o emblema da 
mento este que deuo pã€l 110 do oxistonria O 0r;.!WSltYa, ｡ｭ･ｬＭｾ＠ como 
a tantos pobres, c que 110S;;0 p a}' t i r u la 1'0 s'e ora um ･ｮ｣ｾｮ＠ c para 

'. _ meu pequenino cora-
era os soccorros dos m- ;lnllgo SI'. J 0<10 Bon- ção (pequenino dio-o eu 
felizes. tn dos Anj 'J", jJl'O- porque a fallar te'; ver: 

Confiado no caracter ｾＨＬｬｬｩｴｯｊＧ､ｯｮＨＩＢＢｯ｢Ｈｬｭ＠ dade .nito sou n Ida, sou 
magnanimodad'gna di- ('o!Jega CHlIli"o Joüo ｵｾ＠ pobredlU?O qucpa,-
'. r' d ,·t>1 ,elo nOIte e dIa, sem tra-Ｂｾ｣ｾｏｲｴ｡＠ mais uma vez, allrlO li I \'a. balhar em parte alguma 

CdWlOS-Ihc que Illtelc,Ptll'ubou". e filando os magros pi-
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A T§SOURA 

tz" s de um tolo que me esta sete vezes que a sim ｃｏｾｓｔａＭ［｜［ｏｓ＠ .•. 
ｦｾＬｾｮｱｵ｣ｩ｡＠ sua meza; e no me fa\las c nunca CUffi- ••• que a rapaz in
entanto, não me acho pres tua palavra, da "ai (im 1'1'<\" ti('at' 
descontente com asorte,) -Ora, essa, t:ntdo que t ristr ('Olll f) llJ.'I):u'('-
ondce;,tava cu? ah! Sim, res me challur de men- , " 
no meu coração, que ja- tlroso 'lU \·"lhol.l? S" ( 'I m ell to d A 7 (' .. ,0/1-
mais poudc despre.lar os cu nito me eufl',tr-.,L a /'11 , • 

seus encalltos, os seus t<:u amor agora na,! se- (.)uo fazer? I pnl 
/, ", s olhare' e sua fa\la ria insultiulo, (efiquéi tão ,.,cmpro "c ｰｾ､ｲ＠ e'i
I ",lle; nus .. que f,ll1a ･ｮ｣ｯｾｮ ｭ ｯ､｡､ｯ＠ porque a tal' n gO'ito Ｌ ｾ Ｎ＠

J, ,I o, um tlla disse-me lIleJlllla me clumou de . ' . 
I ' e tu, nilo me que- mentiroso, que suei tan- ... quP, os IIlCllIno., 

amar, não fizesse to, tanto, que nao imil- rio rllllrlm/w, Jll'opn
Jcsprezar o a mor do ginas, e se tomas por tro- ram -SI' (la 1'<\ I'n.llarem 

h m que tantos pre- ça, P<;,,,ól a mã? em mi- elos j,wotas do e;,
.' me dava, para nha testa que amda está quinas o dos apnixo-

agora e"tar se ventlendo hum ida de suór.) 'd . ( ue 'o ' 
. 'á ｾｯ＠ ' ' !l,\ O,., I poue co-mlllto caro e J n... me - Velhota, eu? atnve- , 1 

parece () Amandy de tio, peis, tu, tens o atr,,- rnem pOl causa (I' 
hontem," vimento de chamares a suas 1ll1das nnmo-

E com esta lenga- len- LIma menina tle 27 anno" l'adas, 
ga toda começou afor- tle vclhota? ., , que o J. An
mosa ､ｾｵｳ｡＠ dos sonhos -Ora, senhora, dona d mele diz q UC1'Ct' fa
meus ｾｉｳｴｯ＠ não é meu, mellilla, de hoje em di- ZOI'-,-;O adOl'ado, JlOl' 
esquecI-me o autor) a ante não mc mandc em I II 
"es'azer se cm ho-rima" ' . I b 11 t' 1 lima le a mo<;a quo 1J li ｾ＠ t b ｾＮ＠ mln la casa I lC In \0::' # b 

Hom'essa! pois a me- chamando-me para eun- fI101'<t la pela:, an
Ililla desconfiou que eu versar porquc omeu na- das na Europa. , , 
lhe queria dar o despre- moro 'passa-tempo está Coi taninho (lUan
zo? perguntei-lhe... acabado, lo p.ulerc em nii.o 

-E' sim, pl'omotle EUa levou o lenço aos mel'ei'CI' 0-; olhat,('s 
aquella feiaque você acha olhos e choromingava d'(',.,ta ill"I'ata mo-
bom ta .. , como uma creança, e eu t> 

-Ah! ah I ah! não a deixei n'estc estado e (;a, , 
ucsan 'meslllellilla ; pois , corri a horta d<: mi,nha ; .. que o publtro 

' tn não vês que nãoha no casa eCllforq/lellJlen,u1l1 ,",U abandonai' o tal 
Universo, mulher mais ｰ￩､･ｬｾｲｾｮｪ･ｩｲｾｳ･｣｣｡ｱｵ･＠ jogo de bicltos JlOl'
fonHosa do que tu, lmda lá ,eXistIa, so porque, que está so tornando 
Manha (não repares no apalxonelme ｰ･ｬｾ＠ mel/l- muito o-nlunocle::;(>us 
meu modo de tratar, por- na-velha me ter ehama- '" Ｌｾ＠ h" 
ｱｬｾ ･＠ eramos quasi ir- do de mentirosO, 111.1,.,1 0. :-? 1 CS, , 

maos), que me torne ca- Leitor adeus! desculpa Istu,.]a ha Il1ltlÍo 
ptivo ao seLl amor; sa- a cacetada. de\ iam ter I'eito. 
bes .qual o fim que te di- ａｍａｾｬＩｙＬ＠ . , que até as cr'i-
go l.tO é de não tencio- . ancnsJ'(1 !'\p nsso('iam 
nar abandonar-te nunca, No proxlmo numero 't' t 'i' , . ao 1'1"; o meIo (e' 1-

-Eu não creio tu ￩ｾ＠ trataremos maIS m1l1un- I ' d b' I 
UJUmcntiroso,á sioeom ciosamente da critica, (n, oJogo e cc /01; ... 
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(lur hUI'I'ol'! Cnmi- a /'el'I'pil'u, P "e p"ta- -P'rn, ribll!fra ,Tt;;! 
\: I I I \ .. ' - -Voce esta zomhan. nham a Il:\"'''()s al'- Jr el'rl', nd' 1n11ne- d d t 11 . 

. - I P I' o a pa ru la; pOIS es-gIJ" 1'111 busca de lima dIHI;oe, (a 1'( 1'(\11'<1. tá preso. 
boa f"I'O\;1 ! I ... qIH· o lllr ... mo _ I'\ào, senhor; sou 

I di" . ..;p que' <jllnndo Ip· sobrinho do Santbsimo 
A mll!/I.'I. Yal' IIlllH goJa da mo- Sacramentoyo-que ml'u 

DIZL\.·SE, .. nina,atil'a·sonol'h<io paI era 11'111ao. 
p fingo-se modo. 

'" ｱｵｾＧＮ＠ Irm "e ... quC' e,tnmos('o\'- Trovas Populares 
tOl'nndll J'l(lu'1I10 UI.J1 laudo () /i'((1'!. do D. 
('('l'td lWI110l'O f!!·()· ' \- Gl'andr, para () pru
mo .nl) L((/'{/o:31 r/p xill10 nU111p\'o . 
.lIaco. 

LI( n "ta . 

4) B ](.' IID 

. .. queo (,)ui,'illl) 
H. ('"UI de,,('()b,'indr. 
U ma mina de pel!'ll
]1'0 na I'ua E ... f('\e" ＾ｾＢＢＧｮ＠ tJ;:etJUl 

":3 2 Q ｾｾ Ｎ＠ ｾ＠ g 
,J unio,', !;- -o" F_, ::1 ＺｓＢｾ Ｇ Ｚｲ＠

. .. - ｏｾｏｏ＠

... ([ue Clelllelltino ｊｾＮ｣＠ 5=3 ｾ＠ C>J,'l2 
ＮＮＬｴＺｾ＠ ..... 00 ..... _'" BI'i(u e,,(ú /'eito -.ubs· ｾ＠ ｾ＠ ;:! :5 

_ ..... oJ ""I....... . ?cr 'f t d I -::.; ｾ＠ o o c - ｾ＠11 U o o ampeno 03 _::! Ｂｾｱ｟Ｂ＠
I ｾ Ｌ＠ ｾ｣ｾｾ＠

.. , 

que queJ,'ou -"'e na ."ng;ç ｯＢＬＭＲＧｾ＠

ladell'n do l\Ienll1o. ::.::! -'" ,,":;::;' ｬ ｾＧ＠ \llZ ('Ol'l'cut!.', 
ｾｾｧ｣＠ ｾｾｾ ｯ＠ . 

Deu.... ｾ＠ "''' :; ;:;'':-'' Cjul'lln I'lt:l do1\I(,III-
［Ｍ･ＮｾￕＧ＠ ＭｾＮＮＮＮＮ＠ D ... que o i3 .'" ｾ＠ . ｾ＠ 8. nu pus, IrlU um mp· 

\<tP('0mpOl' umel\"- :,'õ' 5 ｾ＠ ninodeseus 11annos 
ma, que intituJ. rú, ｾ｣Ｑ＠ :.; qur 01'(" loucamente 
IIf'ir/" 0111((/ ' -/1' atc: Nabbabo <1paixonado p01' lima 
fI/O/'/ I" • jOH'n menina. 

, .. Ｌｱｵｾ＠ o O . . Ｇ｡ｴｩｲｬｾＭ Encontrando um ho. So a",.,i nl é, lampll-
\ Ide, 1\ um dos ulfl · mem embuçado em um famosa sO l'Le do pr
mo, rlia. dn ,.,emana, capote, perguntou um q U p no; pois, tOI" 
IlÚOtlCIl sOl'trllaigl'c- >cldado que estava de lia-se assúz difficil 
" ronda: , t 'd d d " , J.1... O /,' ê' 11 es a J n. e e lxal' - uem <: voe , 

... ｱｬｬｾ＠ UIll. dos ball- - Um grande 'perso- se levud pelascham-
('O" dr) }\1'dIlTI, I",h- nagCl1l. ma" cio amô,', 
J'''I'IlIl'Il-'''(' ('1\1 ('no- . - Ent:lO ￩｡ｬｾＧｬｬｭ＠ prin. Coitado! 
grc ...... o de ('/I"<1r',',c,", clpe? 
abmzado,.,. Ｍ ｲＺ Ｇ ｲｾｲｴｬｬＡ＠ l/,ra riúa! 

( '] . - bH.1U é rei! 
... qu.!! ú ｉｾｭ･ｬｬｴｬＭ -P'm ,'ibel "'f(t riba! 

IIU esta aprendendo .-Imperador? 
? -

Será verdade ? 
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