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M Ã ES 
A ti. i .i,. .. Ih,'" r ••• n. .,..... . 
Slgnlf'Lahvo, n.o há negar , o 

de ejo de Miss Anna Jarvjs, que
rcndo ｦｏｾＹＧ＠ o scgundo domingo do 
,,,ês de maIO dedil'ado á ｶ｣ｮ･ｲ｡ｾ Ｎｩ ｯ＠

tias l\l;ICS. 
E de fac lo o t em ｾ ｩ ､ｯＬ＠ não ,e 

ｲ ｾｱｲｴｮ＠ .. pndo a jusla ｡ｰｯｬ｢･ｯＦｾ＠ á 
pal ria de quem a alevantou ' das la
grilllas qu,> a 5audade da i\làe, 
q te partIra, lhe havia eterna !len-
te plan lado tiOS ｯｬｨＮＩｾ＠ e \1a alua, 
para lalnbl.1Il ｾｾ＠ e xtenrle r á ｮｏｳｾ｡＠
te rra l1Iuito all1ada} :-'" hem que, 
aquI no Bra il, lal COtttmcmora.;"o 
se ｾ ｟Ｇｯ＠ haja ainda tornado oHi .. ial, 
mas pura tll'nte c glonosa:n,'nll' 
(',-angélica. 

E elt ､ＨＬｍｾｪｯ＠ qu P eUa se torne I1ma 
fc,t" mundial! E cu desejo que, 
no segundo domiog1 desse doce mb, 
o' cora"jes todo. se abram ｾ＠ cn
ｴｯ ｾｭ＠ ,,[(ntico de louvor, de grati
d õo " de re,p ito a todas as ｍｾ･｢＠
do uO . ,er-,o, pOIS n"lIa., está con
cret izado U'lI Dode r g.gante"o, nel. 
las reside brça podero,a , sl.hltmc, 
,endo·lhes confIado o destmo alto 
c 'anto de pla.mar corações, en
,bê·los de verdade, de luz, guiá. 
lo" engranuec-êlos, aperfei,oá· los. 

N "o é poi" jmito que 'c lhes 
t nbut;:m todas as ｨｏｬｬＱ･ｮ｡ｬｬＧｾｮｳ＿＠ --

A l1'orosas, SOI\CI la 5, a bnega,h. , 
ｮＩｐ ｓ｡ｾｔ｡ｭ＠ a, doces e queridas li!. ｾｑ＠
8 0s !ilhos adorados toda a tcrnu
ra infinita que é capaz de agasa. 
Ihar o sel1 mago c affecluoso rora
, io e as suas vidas sé drselobram 
em manifesla,ões ｣ｯｮｴｬｮｵ｡ｾ＠ de af
fecto vt vo, excepnon;d. E', pois, 
ao influxo dos ｾ･ｮ＠ timen tos mater
ua". lão puros e lãJ santos, é ao 
calor do ｾ･ｵ＠ aCfeeto inexgottavel, 
･ｾｴ ｩｮ､ｯ＠ n amparo amigo da sua 

a ('onselhei r?, da s ua SeOR\
lidade, do seu desvelo - que de

vemos querer \Ter nossos COrt' ções, 
no;sas vid.s melhorarem e se pu
rificarel\1, a par das mais incon· 
CUfSdS pr ')vas do mais sincero e 
consciente respeito filial. 

Referindo-se á q u eUa que nus 
trouKe i\ vida e 1I0S adormeceu em 
P !qneninos a<l som dos can,ões me
lodIosas; que, atra"és ele todas aS 
ph.se. da nos,a existência, tem re 
\'e lado a sua dedicação iilimitada; 
\Ie , ｭｵｩｴ｡ｾ＠ veses, COIll os olhns 

alagados em pranto, ante 
ｮｯｳｾ｡＠ menor dôr, se ubmelte a 

todos os sarrifirios, chega ao lImor 
herois uo, para nô-lr extetminar; 

que, nos lábIOS ｱｵ･ｲｩ､ｯｾＬ＠ no seltl
blante todo, cxpande a alegrh in. 

• 

R A USO 

PAra o Sol receber na 1111 primeira 
Noiva de Sol,- Como enl reaUva. Ｎ｡ｾ＠
Noiva do Rei- toda. era viOO e ,ala 
NCI p"l1Iar verde a verde lara.njeira. 

Tr.llJ::LlttaralG sem pa.u a a ouile inteira 
Mãl):, de invJ ivei. aia5 a alfaiaba: 
ｃｩ｣ｬｾ＠ o u q l1 eixil "\ alru J. im pClcienle ezhala. 
() V"'U de l"Iupcia"l rUOlo rrj'l e chetrlil. 

E pera. ｾｩ＠ que, ｰｮｲｾｦＱＱＬ＠ de encontro ao e ifl 
() vento a culaça., a beijos, a eu volve toda, 
R edolUoinhando em 8ubita rolj 'lda. 

E ｱｵ｡ｾｴｬｯ＠ o Sol para e .. p v ､Ｎｬｾ［Ｎﾷ＠ •• · , 
Quando de!5pida a viu. ｖｯ｡ｾＡＺ･ｶ･ｬ･＠ e n roda. 
As flore da corOa. desfolhada .. :; 

Alberto de Oliveira 

te rio r , porque ｾ＠ alegres que ｮｯｾ＠

vê - canta, <"0111 ,ublime vt'rdade, 
co'nmo\'Hlantt'nte, o tercett:> ulti -
1110 de 11m ｾｯｮ･ｬｯＺ＠

l': ｡ｴｾＬ＠ dl"-nte de u n espelho,já 
verifique. que tenho no abrir dds 
narinas e no modo de andar, algo 
de ca "alio e um pouce de burro. 

Tenho '-isto sujeitos que lembram 
Comlloecll Ｂｯｦｦｲ･Ｂｾ＠ gosamo" gosa I t 
ç n IT gua .chora 'ln8l1do 11';" chora. O yUl'e, O porco, a o:>ça, O ｧｾ＠ o, a 

[mo., cegortha e e,pecialmente o mararo. 
Sorri contente ãqüu:n.'IlIm:>"'7'õ .. ｴ ｶ ｾ Ｎ＠ Ｍ｟ Ｎｾ Ｎ ｾ＠ .. ｾＬ ｶ ＺＺＺ ＮＺＺＺＮ ［ ｟ﾷ｟ＢＢＺＮｫ＠ ＢＡｊＮＱＱｾＧｾ･＠ approximam me-

Be'lI baja, pois, o amor extraor. 
d'nario das files! 

Em !bes fazendo li justiça da glo 
rifica,"o, em Ihrs ｡ｬｾｮ､ｯ＠ a s allllal 
en apotheose perenne, hyll1no dI 
louvor e reconhecimento, cumpr 
mos U n dos nosso de vert'& mail 
sagr .. dos e outorgamos a ellas , aOl 
seus ｳ･ｮｾｩｶ･ｩｳ＠ ＨＧｯｲ｡ｾ･ｾ＠ amplos d. 
amor e ele caflnho-que somlU. 
immeuH de prazer, de ｲｯｮｦｯｲｾ＠
espiritual! 

Maura de Senna Pl'reírn 
Do Centro Calharineuse de Letn.w. 

PARVOIOES. 
A' Sllrlta que me odútI 

Estou certo de que todo o ho
mem tem uo ros to, no aspeLlo, 
no andotr, qualquer cousa que lert
bra Ufr animal. 

Ás ｾ･ｺ･ｳＬ＠ embebido nessa rli· 
nha observaç:lo, vou ahi pelas ruas 
pelos cafés, pc los cinemas " pelo. 
bondes, toma ndo nota das figurfts 
de birhos que vejo nas caras dp 
meus semelhantes. 

lhor dos ｰ｡ｾｳ｡ｲｯｳＮ＠ . _ .. 
Mas ha genle indefinid· qllê 

n;'o se ass"me!ha a bicho nenhum. 
Ahl a minha ､｡ｾｳｬ＠ fi<-ação emperra. 
Rara-nen te con,rgue safar-se. 

Outro (Fa, vi, numa rua do cen
trn da cidade, ullta mocinba; olhel
a, examinei-a, estudei-a e depOIS 
tomei nota da minha im press:lo. Só 
lhe pude "char uma determinante, 
que ·ne forneceu Hamilton, o es
C! iplor anglo-francez :-cara de car
neiro ｾｯｮｨ｡ｮ､ｯ＠ I 

Liullt. 

ｃｯｲｲｬｾ･ｮＮＮ､｡Ｎ＠
No meu t ra lul1lto , publicado no nosso 

numero pa. 'lado, eaca.pan.ru, lamentavel
mente, a lguD erro .... que me apresso em 
co rrigir, dact.l'" U.l gra.nde ilnportancia. 

Na tran!tcripção que fiz da carta rc· 
ce bidJ., aniu Ｎ ｡ｉＴＨＯｾＢＯｊＬＮｬｯ＠ .. qua.ndo de
veria es tar flaf[llUll ta,,}O - que ｾ＠ COmo 

foi Ce u uravelnente elcripta e a pa.la
vra. 

Na minha re posta, est' grapuado 
IIJafJol' e a..i. -l 'U'l!JdC,,-to. que é como en

sino ao milslviSta a es r. rever . 
ｏｾ＠ ｯｵ ｴＺｲＧｾ＠ erroti ｲｯ［ｾｬｻｵ･ｭ＠ a.ba.ixo com a 
rc pectiva correcçio: 

Em lugar de ·tlO IlUJis sopro . leia· e 
tr no 11U1;" ｬ｡ｊｾ＠ sOlHa. ; .'.lh/d" " 1 iol.-ae 
(010", .• 

ｾ［＠ é li. L C . • . 

o 
AI 

O "ellto te"ut.&". 
praça, turbilh6e. de p6 
aho de ｰ｡ｾｬｾ＠ e folha 

N'um canto t:8curo 
encontraram-se 08 dai •• 
lido, Itlagro, pl'nsati"o, 
olhar dulcisslmo. V ('slia 
I ｨｯｾ＠ e a ca bellei ra 
grande dava-lhe ｾｭ＠

ferocidade. 
EUa, deveria ter uns 

quatro annos. 
:'lia., O vici<>, a fada 

ter- trin ta ou mais ... 
As faces já me o fanadas, 

da tinbam c. a frescura 
a ro\a qnasi murcha, orva.ln,aQ. 
pelo rodo matutino. 

O corpo combalido, ainda tinha 
um ｲ･ｾｱｵｩ｣ｩｯ＠ da ｰｾｳｾ｡､｡＠ esveit .. 
z .. e aprumo. 

De seu olbos l'larerados, :lua 
lagr ma, tombaram. A. lagritna 
do ｒｾｴｴｴｯｲｳｯ Ｇ Ｌ＠ T .. lve l. ... 

- ｾ￣ｯ＠ "hores, ｒ･｣ｯｾｴ｡Ｍｴ･＠

meu peito, corno outrora te aco 
Ihias ao seio de tua In iesinha, .. 

Não tive Ｇｬｬｩｾ＠ ... 
ｾ［ｮｴＧＮｯ＠ ao peito de ｴ ｾ ｵ＠ pat> •. 
"Ru ｮ ｾｬｯ＠ o tive ... 
Ao peito forte de 11m irOllo , 

de '1m a lli:.,ro .... 
-- N io os tenho .. nunca o 
- Pobre deso;raçada! ... 
E o lI1altratilho chorOl!. 

*** - ,'ae-te ! ｔｾＮｲｬｬＱ｢･ｭ＠ éM 
'no os (lllil'Os, corno aqueUes 

'0' ... ｱｩｬｾ｡･ｳ＠ consumi minha moc:icll"" 
M ... Vae·te ! ... 

l':u e"tou ｶｾｬｨ｡＠ e l· .. ｮｾ｡､｡Ｎ＠
Tu h jo\"ell1 e forte I Vae-te I 

- ｾＺｉｏＬ＠ n.io irei. Ouve. nUt-
me tua historia ... 

- Til és cruel, Deus !. .. 
cruel. .. 

ｾＱ ＰＮ＠ hora remos juntos. 
serel aquelle peilo am'igo 
uão conhecest .. .. . Fala ... 

- «Elle . tambem dis 

mãe, neln pae, nem irmãos. 
Eu lambem sou Uln pobre d. __ ..-! . 
çado, um lI1altr"pilho ... 

Fu; creado na mi eria como 
Ilve lima infaneia miseravel Nl""" 
tu ... 

las, não :Jeroí meti coração .. 
- Ahl Ilhl e és pobre ? 
- Ha ､ｩ｡ｾ＠ que não tenho 

com .. r .. . 
E hoje? 

- Ainda n'o alimentei-me._. 
- Ah! ah 1... Não teal 

ro? EnUo, vae-te, meu pobre 
Juan! ... 
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ｍｾｵ＠ bilhete 
A A/llla 

,linha doce antiga. 
EI11 todo os ｴ･ｷｐ＼Ｇｾ＠ foraUl sem

.re ' l\!> noi tes de IUl\T proprlas pa
• a nlval radl\ dos onhos, es as 
ｵｴｲｾ＠ vIl1as que se nos deparl\ li , 

tOr Instante, em visões irr .. aes 
olno ｄￓｾ＠ lue tuo . 

A mim, uada m31S me conforta 
lue finr al,çu!1la. ｢ｯｲ｡ｾＬ＠ debaixo 
ｬ･ｾＬＮＮＮ＠ doce luue ｲ･ｴ｡ｲ､｡ｴ｡ｲｩＨｊｾ＠
le veIO, a contemplar, no fundo 
Il\ro do l'<!U, por detr3z d. ra
ｮＮｲｩ｡ｾ＠ do arvoredo re(·ortado. co-
110 folha:,:-pns de brou ze, a redon-

I la ... 1",Ulda lua a reunir-se na 
'gua qui"b d'uma repreza su'ulda 
'ntr,' ,arla'-ões negros, "gua fau
haut .. como Ilua toalba de ar"em-., 
\, .1. 

... Y"n 21 d('"c;.,es 'O("lueo·., recor-
ti i, na Ulrlaul'olia q"e le vem do 
I lar, o chari"ari de Rostaud ao 
a Iro nocltlrno e parecI u-me "U 

tl'U ,-ulto claro e e belto de mu
Iber, que e forUlára nos taio sua
,. " ,111uido, da lu a, trazeado n'u
DIa ｾｨＧ｡＠ de ouro o teu coração. 

. Ia n'um apicf", ao pa..., ar ve .. 
Joz d'uma n u ve 'lI obre a fale das 
e trella e da l'la, a ,'is10 e dis
ｾｩｊｬＨＧｵ＠ tIlal, rapida do que v ie,a. 

B '" 111 ｾ＠ a matt)na dos onh'l: 
ｰｕ ｬ ｡ｾ＠ irrt"ahlad t" . me. a ｾｯｮ｣･ｰﾭ

,- , .. b ra, ta, d ,erebro, alluc-i
ado_. 

... "" :i o ｰ･ｮｾ｡＠ do m ｾｭｯ＠ mo,lo ? 

- Feija-te a, mão 

O teu Gltlltão. 

S )')1" mo desejo. 
Para 'til 1111, < C tlll ｾ Ｇ＠ D E111 'I. 

..... a o rrid ale, 
r- vai , então. emf)re p :t anJ:). 

ll;a.nTdldo atteoçã J de toda gente, 
• a min.r..: lcnção tamberu chct. nan,tn. 

o EL.8G.\ -TE 

ｾｉ］＠ ］ｷ］］］ｾ＠
ｾｉ ｉ＠ RÓSf'1 l' 1 

• .vo ｡ｬｄｾｬｉｊ＠ J .. /FtIJIII SNÃO,II"" Z,láJ Gru ,ler 

Ro eira? o qu fizeste dos teus galhos 
Que rROl cb .. io de encanto, venturo os 1 

rá que lhes roubaram o agasl\lhos' 

O que é f ito ,lo caule lindo, verde, 
Que se acbava bonito e Uio ｬＢￍｾｯｳｯ＠ 1... 
Teria .uccumbido pela ｳｾ､ｯ＠ ! 

Que mal fizeste ao pobre beija-flôr 
Tão pequenino, alegre e tão raidoso, 
Que hOJe vive R chorar cheio de dôr? 

A ro eira r sll 'lnde ｭ･ｩｧｮｬｬＱ･ｮｴｬ ｾ＠ ... 
Fui desprebada pelo jarrlineiru 
Que passa por aqui constantemen te. 

Assim tambem sou eu, pJbrf:' ro ei ra, 
H& ｬｯｮｾｯＮ＠ ann s já que num canteiro, 
Vivo tn ,te a florir sem jardineira . 

.João Netto. 

Galeria de Bnmens 
N Q. 

, . 

I 

" • 

ｃｲＮｉｾ｢ｲ･ｳ＠so'neiro-Le"y LlDhare . -
tona desüçnO 'J un' d commÍss.lo co:n 
po ta !los rs. João José Cabral, 
Mauro Va concellos, Nazareno D. 
Le sa e Ah'aro Gtúlbou, para ela
borar o-'estat utos <te socIedade rp
cem-cr t"ada. 

Pharmal'elttÍl:o, soldado, ｬｯｵｱｵｩｾﾭ
lador, le' lano, e mes'lIn 'Im lanto 
:nd isaeto, é o homem ,elebre. ,1-
hoie . 

ｓｬｬｨｯｴＮＱ･ ｴｾ･＠

M!./' I B . C. 

t uma \·erdn.icira oh ra ci'arte. 
A natureza dotou-a de um enc:mto, 

uma g rac:a ,"uprema. 
ｄ ｾ＠ ｾＮｴ｡ｬｵｲＢ＠ rprular, muito elegante e 

gracio a, IlIe. po •. ue em i o magi
ro poder nu a faculdade dj,' ina de at
trahlr, o rl"tn de agr!ular R ｴｯ､ｬＩｾ＠ .. 

eu ro"'tillho, dp um riam a mo rena
do e dp um, poJlid01 romantica, é illu
minario por ､ｯＺｾ＠ Ｑｩｮ､ｯｾ＠ olhoQ azup,,", on
de <p r eflect. tnda a luz de 8UO "Ima. 

Cnrpo flno, ｣｡ ｢ ｾＢ ｡＠ grande an
dar pre,'ileglado e I·dtcntca do. 
tem Ulll . todCl que ｾｧｲ｡､｡＠ ,in .:era
mente á todos qae têm o pral.c r 
de conhel'c-Io. 

A sua ［ｮ｡ｮｩｾ＠ ｰｲ･､ｩｬ･ｬｬｾＮ＠ queri
da, é mettrr a gente e 1\ .emhru
lhos . (Sig-1ltl1Jloro) 

ｾｉ･ｴｴ･ｵＭｭ･＠ em dois, que 'U Ille 

vi dOIdo para satar-.le delles. 

• "ujnb ｾＮＮ｣ＢｬＱｬｶ･ＢＢＢＮｩｬｑ､ｯＩ＠ U8 ｢ｃｋｬｕｩＢｾｒ＠ , ..... f!.flfio:;;aeê;Crirífõ-de-
A 111 ｶｾｬＮ＠ ｣ｬｾｧ｡ＮＬ ｴ＠ .. ｌｴｴｲＮｬ ｢ｾｮｬ･＠ .•. _ hp'!i. " "IIIHI" p"Prola .. 

E fa z O negodo t ão bem fei to 
que a pesso. jull("a que ｉｾ＠ I1ma 
verdade o que o 10.0.;:-' li" olhar 
erno' e attnbl'ntt: d IZ . 

, or orlde pa 'til vai empre e palba ocr.J,- E que ,-Ó7. ! . Sua vóz é tão doce, tão 
Enca.ntado perfume d' ＨＩｲＺｾｮ ｴ･＠ Q118ve rom J f'I pnranto que dells pmana. 

Quando eantll, lem uma helloza 110 
sonho, C3l'tiv3 o olhor, prende a alma 
da gente com 8 ua vóz uhlime ... 

Apezar dos ddeilo que te li, ' 

m ･ｸ｣･ｬｬｾｮｴｰ＠ camarada, ｢ ｯｮ､ｯｾｯ＠
e,nlO, lhegando ao ponto ,Ie dar 
m CilO q", e possuia, anImal que 
lle estirua,a devrras . 

Qua roi&. er U iJ.>eu. p'ra o Inbo, 
... m,ab .. a tun .... a e r o seu canto r j 

Ab I que 'o pude3 e no coraçiozinbo 

ru ,--,ccando a cantar ver o d'amor ! 
... a tudo i ... ., e u, ma eu omente, 

E U .•• ver, (djz, ｾｴｾｲｮ｡ｷ･ｮｴ･＠ .. 

lIareo BelDlonte ' 

CENTRO AOADEMICO 

ｾｯ＠ dia S do corrente, reuniram
e n' uma das ala do Instituto 

Polytelbni<:o. ruver o alu "nnos dos 
vario nu o de e pec' a li ação, pa 're tratarem da creação de um ('en
tro, que tem por fim a propagil.1l
,)0 d. me IDa e cola de ensino su 

eflor, e tratar doa interesses da 
, e. 

ｾｸｰｯＢｴＢＮ＠ que fnram as bare da 
nova ｡ｾ＠ ｲＺｰｮｩ｡ｾｯ＠ e tud_antal, "foi 
org"Olzada u na dirednna ｰｾｯｶ＠ .. so 
ria. '1ue a im ficou constrtulda: 

Pre idente-Luiz Alve dI' Souza; 
Vit:e-Pre 'li!lente,lren;o R. ｂ｡ｔ｢ｯｾｬｬ［＠
'j>cretllrio-l0. o . Marinbo; The-

Anll'-bnnlem, á delicio a hnra da tar
dp, pu. ava PU pela Avenida Rio Bran
co quando os meu ouvidos foram fp
ｲｩ､ｯｾ＠ pc>r uma vóz forte , Iimpida se
melhante ao preludio de lima ｮ｡ｾｴ｡＠ . 

lIJe, canta,-a. 
Parecia um meia-o rouxinol, que, lá 

do 81to da franca, áquEll a olemne bo
ra do pór-do·Rol, ·oltava j!orgeios ma
yio. os em de"pedida ao Rei dos A Ir08, 
que f" !tia para o desrronhecido, pondo 
nl) rabcço do montes e colli n88 8ua co· 
rôa de luz, esvahindo·se ao poucos, 
n 'uma agonia lenta 

O Géo, dir-. e-hia orgulboso pClr abri
gar no eu manto azul uma vóz tão sua
ve, tão bella ... 

A ｮＸｴｵｲｾｺ｡Ｌ＠ pareciâ que 86 inclinava 
toda lIeallle oi:. magc. ta,le dsquplla ,"óz, 
que trs/luzia n tristeza de uma alma 
inCClmprphendida, (IUei"u dolentcs dp 
um ",>ração que muito amou e muito sof
freu 

E pila rantava 
nn(la-, fio mar, kot(,8 tão furio. ＬＬｾＬ＠

rep JU a vam tranq uillaq e erenas comn 
as li" lalCl), parecendo e. cutal-a ... 

l'U3IHlo ,rlle, cc sou de cantar, me 
parpceu \'e.r um roro de anjo que lu· 

(o cão /{oshva lU '.li to de comer 
u.pa, pr ; nei ー｡ｬｾｉｐｬｬ＠ te de .êda ... ) 
o's ate o anlm:ll r"le e1l1br ... lh ti . . 
I tor amig'l!!! 

AIv"ro Mornes . 

BILHETE 
AO IRENO 

.. e quando no ､･ Ｎ ｰ ｾ､ｩｭｯｬ＠ me veio 
o ･ｾ･ｪ ｯ＠ imruenso de latiafater a. int.:unt
b ｑ ｾ ｩ｡＠ da qual devia Ｎｾｲ＠ o 8eu interp re
t 

cn.ei como devia principiar. quant1.o 
I me apreeenla ｾ＠ a. occa são Opporlu
Q< •. quiz rteu ttr, mas ｮ￣ ｾ＠ me e ra oer-

11 t ido I!nthnll Aguardei a clleg ld a de 
quem me devia. o uvir e qUdo.lo ｬｨｾ＠ CIpUZ 
a. ｾ｡＠ re olução, pude, num rd lU\,;.C, ob

e rva.r o eftCl tO que pro lutlr..1 i<} , q ... e 
ao. be te te ItOpô r " aCima d o III&tS pre. 
za.r o aentLncnto ｲＱｾ＠ ｢ｯｏｬｾｲｵ＠

gia ｰｾｲ｡＠ o Céu E I e xagera :no 'l .l lgun doa pon tol pe
los qncl noa ､ｾｴｩｶｴｭｯＸ＠ durante tanto 

...... __ ｾｕｬＧ＠ .. ･ ｾＧ＠ rod 'q ·eUa. mczinh ... , pode 

cdr 'Iue nio tu no" 
a mal1cira .rrono Cle 

t1u 
<';oQ:lI\úa poli _t_ .. ｾ＠ ... 

Notas 

. .. foi o dia da 
dade. 

Desdc cedo, 
nno de ｡ｵｴｯｮｯｶｾｩｳ＠ IIlJIUQr,. 
o baddlar dos stno. 
n os. 

Ia'lI elU demanda d. 
d;t Trind .. de. onde a 
tradicional d ... todo aDDO 
va a inJoleucia e " soergo 
do ilbéu barriga-v<rdc. 

A cidade v li-se di or(:I .. ,í 
seus perfis mais COStll 
ab:tudono sem 
pOIS as ｛･ｳｴ｡ｾＬ＠ ｰ｡ｾ｡ｴ｡Ｌ＠ r 
hentes, só podtrl'llU loteres,., 
roceiros si1l1pl"s dos no-.ol 
｢ｩｯｾ Ｌ＠

.\las CO'1I0 a ah,,, ｢ｵＧｮｾ＠ a f 

uin - mente capnchosa,lásdOl 
o 1I111n do ｾ ｉ｣ｾ｡ｮ＠ te !la caí' t.l. 
tando, no buzinar do, all\OIOO'1I1I 
tOd.l " ,. bYPOlhrisia ... 

Dum n t p ,) d u o. v"hi."los 
pala a n. Ol1ttl I1dVlllt'UtO de 
vo l!.\ ｉｮｃｉＡｾ＠ ante. 

E pu, pn'so em ,-a" vur 
te r que f , zer, paclentcl\I nte 
ｱｵｾ＠ ouv r a lI11 nita "I?'laha de 
te a a!Hiass; oa.f" l udr ilrn 
U 'l t\S ｰ ｾ｡ｳ＠ 11\11. ( a .. ｾＮ＠ ｾ･ｲｮ＠

p oltcla dlQ::,O llvesse l'onbef. 

U:\I.'\. ｄｏｾ ｈｎｇｕＸｉｒａ＠

EP ｉ Ｇ ｾ｜ｉＡｾｒ＠ \ 

Pcl, ･ｸ｣､ｬＬ Ｇｮ ｾ ･＠ 1> ,:t-" l\Itadt 
n n grupo <1e ｾＮＬｬｬｯｲ＠ nha, ftll 

ｾＭ｡ｮ［＠ o:\da li U:l do 'uiug' l \!'ra 

12, que Pdl) .. h g'\)u- a llillar 
d.,les 11,,, ba,les q 'l e no ｮｯｾＧｏ＠
,la ntstno c-, .. ava ｾ･＠ fal.e odo 

BA,!LE 
Re .. lizou-se hontelO. com 

Ihanltsmo que era dp pre 
le promovido pelo C. ｾＮ＠
I • afill1 de COlllll1emorar a 
!lidas vicloflas alcançada 
tiutas regatas. 

A essa reunião dansant' 
transcor reu e m Olcio da 
dialidade e alegria, ｃｏＬｪｬｰＧＮｾ＠

qu e Florianopolis tCID de 
g an te e distincto. 

A té alias horas da 
dansou-se iUCI'SSôlntel 
nando com ItS ＢＢｕ Ｎ ､ＢＧｾｾ＠

no deixa ·n noi tadas 

Vindo do Rio 
n'esta capita l o 
Z mona. 

Ao illustre viaja 
sidiu nesta capital. 
com um va to circu1Q 
OI O El('gante" 
boas vindllw. 
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ｃｯｮｾｵｲｳｯ＠ de Dansa 

q •• 1 ° melhor par .e •• , 
Enrorl'?U'80 ｾｯｮｴ･ｭ＠ o '<>rneio 

l'Úr n6s IIlstltllldo, afim de apu
rar o molhor par quo n08 noa
soS tiulões oll'gantes prende a 
attt'n,ão dos admiradores d088a 
artr ('0111 a Im\>ercabilidade, mai 
011 IIlpnos romp\rtlt, de seus pall
ｾｯｳ＠ e ('om a harmonia rithmada 
quo os dove pl'o"lictir. 

Apol a apuI'ação dOR votos 
I."ecebidob até sabbado, 1'0.lsegui
moS o resultado quo abaixo se
gue: 

QUAL O MELHOR n.\N!';f;UlU, 

Rnulino .'fOrro 
Oswaldo Ruirão 

1·110 votoe 
915 • 

etc. 

Q[1.\I. \ ｾｦｧｌｬｬｏｒ＠ ＧｽＮ ｜Ｂｾ ｅｕｾｅＮ＿＠

Hf'ly .. ttf' Cllmpoll ＱＳ ｾｏ＠ votos 
Zildn ]\[U'lIl1laIlJl ＱＱＺ ｾＵ＠ • 
!'te. 

Est:\, pOI" apll r,ldo o conclIr-
o qut' tanlo ￭ｮｲＨＬｊＧ･ｳｾ･＠ clC'spol'loU 

nus ilOH'Os ＱｉｬＨＬＱｏｾ＠ e ll'gan les. 
Pal'a terminar, quor C'lIlOS lem

brar uma das ＨＧｬ｡ｵｾｬｉｬ｡ｳ＠ do rt'l-{u
lamento, pl\la qual nos ､･ｾｯ｢ｲｩｧ｡ﾭ
vnmos ' h ontJ','ga d,· pft'mio" fi
can<l o Ｈ｜ｾｴ･ｳ＠ a eargo ctos IH'O pri
os vonct'dor8S. 

Ao par v('nc'odOI, os nossos 
IIIUl tOS para bl,ns. 

o 
SI nbalha o sino d'aldeia 
DliI.l1, dl,l 11 , dUm, dlim, dlim, dlim, 
, Igreja cbtll quasi cheia; 

ta gen te! Que apcrLiot 

sioo se'upre ｾ＠ tocar 
.<,n. ,,' O povo á devoçioo 

O pa jre a fallar 
à todo. attcnvão. 

,na! o padrc acabou 
dizer o seu sennrlO, 

10 gaiato perg"n tOI': 
· S.u ｰｾ､ｲ｣Ｌ＠ que horas são? 

.As horas não ｓｾｉ＠ di"er, 
Regpondeu mui ｢ｯｮ｡｣ｨ､ｾ＠

digo, quando qoizer, 
I",JO(lt f ifa 1\ Edu ação! . 

dão! 

. . ................ . . 
rapaz eUl abulou 

meio da J1IuWd:'o, 
sino continuou: 
dlim, dlím, dlim, dlim, dlirn, dão! 

Armando Madeira 

Centro C. de Letras. 
ｮｾｲＨＡ Ｎ＠ lrtlillnej'! ｨ｢ｄｾＱ＠ I ｐｉｉｾｾｾｉ＠ Cllltll 

ｾｲ￣ｯ＠ r ecebIdos solemne men1e, 
proxilOa terça-fe ira , dia 16 em 
, que ｾ･＠ reaU.ar' aS 7 ho
dl\ nOite, os Srs. Archlmedes, 

• ｐ･ｴｲ｡ｲ｣ｨｾ＠ Callado, elei-
acent.lUentc Ulembro. du Cf'n
C. de l.elras. 

O. recir 'e ndarios ｾ･ｲｾｯ＠ saudM
respectivamente pelos Srs.llde-

'01110 J.y ..... Ｌｾ＠ .... 
lIOItJD. dIr . 

N. .. 
palavra flatreI'rOl rnw. Od'boa 
ｆ･ｲ｡｡ｾ､･Ｎ＠ TrajallO Muprick 
Porpllino G"aça1y "L'" Ma! 
ｾｾｾＺｲｯＮＬ＠ rotclac-tor,chefe d .. te jor-

O Ceatro CIOl1yicla todo. OI e-
u, membro. e ao publico.m p_ 
ral para.. Itirem o aclo. 

DO MEU INTERIOR ... 
I 

fIa ｶｩｮｴｾ＠ e um aaaos qur, &of
frrgo, alln05O, ('0111 as mãos pos
tas e os olhos Ａ＼･ｮｴｩｭ･ｮｴ｡･ｾ＠ pro-
I uro a }<'eliddadr ? • 

11 

l'(!!1 ,('I ｢ｵｳ｣ｲｵＧｾｬ｡＠

lUulhp q'lE' ouvi .. 
E'l ao t · Ile. 

da 

() q 1" "li uhei escondida feli
ｬ｜｡ｭｾＬｉｉＨＢ＠ de abn • .;os abertos pa
ra 11111, fOI a IlIus o .. 

. '. e ｾＱＱｉ＠ pe,;qlliza da Filic,dade 
tO r t1Uur' pl'la V,da teudo a os me
IS olho •. 1101 to. um Desejo Ul al!o
ｾｲｩｬ､ｯ＠ e lI·n.. E.perao,a consola
ｲＺｬｯｾ｡＠ .. _ 

lU 

Ｎ ｾ＠ I<'chcldadc eXiste! 
Ｍｾ ｮＨＧｯｮｴｲ･ｬＭ｡Ｎ＠ linall11ente! .. 
Nos olhos .morOdOS e no Amor 

ｾＢｴＺｲＨｬｾ｡Ｂｬｏ＠ de l111nba M -ic, sorrin
do p,l'a 011111, (hatnando-mc mei· 
ｧｾｭｾｮｴ･Ｌ＠ toda Hoodad .. p todo En
(i\nlo, PU Vi ;1 li'elu.'ldade ｾｮｶＨｬｬｴ｡＠, ' 
nulO maolO branco ｾ＠ darhaoo ... 

E' t ',o linda a l?eliud.lde nos 
olhos de minha :-lãe ! ... 

Presentes 
-= 

Cl<mV .. 1.JA PILSEN EK 

Do Sr. ｃｾｲｬｯｳ＠ Herdade, repre
sentante da Companhia Antarctl 
ｾ｡＠ Paulbta. actualolente em a no'
,a capital, reccbcmos como offerta 
Uma d 'I'l,I a da novel e já afamada 
cHveja P,IS'"U, dé fabriCO esme
rado, CO'IIO loem ｾｾｲ＠ os da AI/larc
IIC ,I. 

A Pi/stller que pnma pela excel
leneia com que é feita é de um sa
bor agradabillissimo, ｾ･ｮ､ｯ＠ mesmo 
considerada COlHO uma das Ulelho
res e das mais finas cervejas que 
ｾ･＠ vendcm no Brazi!. p, esenteou
nos tamheUl o ｾｲＮ＠ Herdade, com 
um alblll1l illustrado, contendo da· 
dos e photographias da importan
te Companhia Antarctlca Pauli,ta, 
,. com pequeno Atlas do Brasil re -
clame da ularc!i('". 

E' ｲｾｰｲ･ｳ｣ｮｴ｡ｯｴ･＠ nesta Cl\pitaJ 
da meSlll1\ Companhia, o Sr. ,\ r
'Hando Blum, com escriptorio á Pra
ça 15 n. I. 

Aos .rs Hcrdade e Armando 
Blum, os n03SOS agradecimentos. 

----, _ •• Jo. .ele ° ra-
pa lido ama pomba .. m fIII 
8btpado qual! ° pobre mpJtal. "r 
Ｚｾ＠ arl .. 01"0'" tal • Ntado qae 
-_, 10 .. r d_berlo_ 
ｾｰｱ｡ｲ＠ de lado, ° jOYem condJJua Da 

dua ronda nocturna, Dlo .. Impol1aD° com OI 8llplõee que o 04l1lllm 
.0 Brull e pera que cada u';' cam

pra o leU devnr. .' 

r ｾ＠ moço de ""uh;; e de ehapé<> prelo' 
OI de.pedldo pela 'pequena •. Motivou 

o dd8llpejo. ler eUe, innoeenlemenle lan
ça o um olbar brejeiro para ｵｭｾ＠ jo
vem qu paMscaV8 calmamente o eeu 
porte elegante p dí.tincto pelo . Olivei
ra D<>lIo'l domingo pa88ado. 

Bem di se o ｾｮｲ｡ｯ＠ 11ft Ergonle:.o 
annl1 de 1925 ... ra fHtil em de"pejos 
de tocla. as elas, e., ... 

Aql1PIlf' . n.amnro de -gnrgarE!jo., en· 
ｾｲ･＠ M rlol' JOVPH" antipnthico', é belO 
ｬｮｴＨＡｲ･ｾｾｮｮｴ･Ａ＠

A opiHião goraI (> 'Iue elle ｡ＨＧｾｲｬｯｵ＠ na 
escolha e vicc-v€lrso ... 

Quem dirin, quem diria ... 

A jovem carit)ca. liguriuba mimosa e 
enrantadora, erav,lU fundo o punh,l do 
dp,,Prezo no C(lI ação cio meu infeliz 
amu:to! 

Que ｩｮｧｲ｡ｴｩｦｬｾｬＩＡ＠

,Elle., c·"ntnvn-mt.1 o occorrido em
quanto duo' lagrima, corriam-Ibe pe · 
la face. . 

• t'l j;lrdim 
. ｾ＠ (' -SIH':j) ｾｦｴＮＩ＠ ｖｮｬｾ＠ hoje á rf'U-

01'10 l o dub lii ? 
O "Io,cio - ,Ja cumpri o meu dever 

oe ... orlo, mlUHhmdo uma prenda ma .. 
não vnu lá ... ' 

O I' -"ocio - Porque Y ｓ･ｭｰｲｾ＠ gos
ｴｬｬ ｾｴＨｬｯ＠ 11, :'!,I' o prllllelrf) á apparerer 
nuq rt'Ulllne-: " 

O · .. "l'h, ficou ruhro c responjeu 
muito bai.('inho: 

ｅＧｾ･＠ ｮｾｦＮＬＧ＼ｬ｣ｩｮ＠ de kerme,se... eU. 
pen!ola que MOU tolo, ..• 

Não foi sem tempo que a senbon
oba; .. mudou os sapatos que usava. 

Ja •• tavam fiCtlndo tão feio •... tão 
ｴ ･ｩｯｾ＠ " 

l'orabens, 

CORREIO 

Cas/_lhana (//'iahy) Si a sua ma-
mãe ficou •• ngada, tem todll r a z ã o 
Onde jÁ qj viu uma cousa assim? 
Lem bre-se dE' que: 

.A inveja" um peceado que muito. 
malps ha, dos ben, do leu proximo 
grão pezar te dará dOR gr.ndes dam
ｾｯｳ＠ d'clJe ,empre te alegrará - e, por 
rIm , tua alma e teu corpo gaslará. -
P rtl LópeR de Aral. 

Tome CUIdado ... 

.I/a'lal- -jnltll - (Laguna) O amor'/ 
Di. GUHra Juuqueiro, o inesquecivel 

• grande poeta: 
.0 amor ｾ＠ escada sublimp 
v8Ata, immensp, luminosa, 
que prende o filho do crime 
no doce olhar de Jesus: 
.. Hngua de fogo eteroo 
(Iue nl'lcende ｶ｣ｲｴｩｧｩｮｯｾｰ＠
, O' <orvedoUl'os do inferno 
aos sorvedouros da Luz. 

Se o fogo de mil crateras 
tOtn hassc 80br o universo 
e mar e l1omonll e povos 
riCASSe tudo lU bOIar O; 
embora! pa,"ado um dia 
nlRIJ.!um angulo de rO<'ba, 
onde .. urze Ilesabroeha, 
o Amur desR.brncharia ! • 
No ｾｵｴｲＮｴ｡ｮｴｯＬ＠ e.ra amiguinba mui

tos vêm OI) Amor uma ｲｵｴｩｬｩ､｡､ｾ［＠ não 
con('ordo , 

ｾ＠ ｑＸｴｵｲ･ｾ＠ e lava 
aragem acariCiava aa 
mab; a fa e do mar um 
manto ｡ｾｵｬＮ､ｯ［＠ nuvetl 
quedaJ11 o fIrmamento. 

As flores, ('heias de 
lavam os j .. rdins com 
fumes; Os tr'\ Vt"!'u()S 

S:tltl ta vam á roda dr. neigos 
cto. amadurccidos, ｾ｡ｮｴ｡ｮ､ｯ＠ ale
ｾｲＢＬＢｴＺｮｴ･ｪ＠ ｡ｾ＠ ｡ｲ｜Ｇ ｯｲ･ｾＬ＠ verdejante
no clt lO, !,fOj et ta vall\ a, ｳｵｾ＠ 9 80U1: 
｢ｲｬ｜ｾｩ＠ =\9 3g-ua, nas fonte!ot, mlu ... 
murava 1 por entre as ｨ･ｲｶ｡ｾ＠ aqua
ttla parcl'endo taud:trem o rilo 
dia; a cigarras nos frondo os ga
lho. lie folha, cheios, I'an\a\ a'll 
sua ｣｡ｮｾＬ＠ prima veri •. 

.......... 
O dIa se ｴｲ｡ｮｾｴｯｲｮ｡Ｎ＠ O "nl va' 

e esconder atril\'fZ cI,,, tlensa, nu
ｶ･ｄｾ［＠ ｡ｾ＠ ､ｧ｡ｲｲ｡ｾ＠ ｣ｊｮｭｴｊ､･｣ｾｭ＠ C em 
ｲ･ｶｯ｡､｡ｾ＠ v o s" collocar no .-imo 
das palmeiras; já as ｡ｾｬＢｬ｡ｳＬ＠ ｮｾ＠

fOllte., murmura'n ｴｲ ｩｳ ｴ･ｭｾｮｴｦ［＠ e 
das ramadas dos arvoredos bae uma 
voz trIstonha truid. pela arag m 
que vac passando 

Nesse inotante, as nuvens bran
"aS ｖｾｬｏ＠ desarpare('<'Ddo, 011 )Ior ou
tras, vila se ｴｲ｡ｮｾｴｯｲｮ｡ｮ､ｯ＠ em otn .... 
bos entristecendo o Í1rl11am .. nto. 

Até que emfim chell'? o ｩｮＭｾｮｯ＠

ｾ･ｮｴｯ＠ sul, balou.;and as arvore e 
de fazeodo a somnolen( la das aguas. 

O mar rllll'e enraivosC', e as va
gas batem contr .. as pedras. pare 
｣･ｾ､ｯ＠ quererem arraza r a terra, e 
lima espuma escura surge à fren
te das ondas r.v(lltadas. 

Ruas descrtas. ａｾ＠ familias, em 
seus lare" fazcl!t preces a Deu, 
emquanto o vento ra sa sibilante 
e raivoso pelos campos. 

A nature7.ainteira ｾ･＠ abala. Ao 
longe,nulto ao longe. atraves am 
auvens negras aununciando tem
pestade. 

Os pas,arinbos ol!!am para o 
horizontp ｾ＠ veem assim tão feio, 
('horam à beira do, telhado- a per
da de seu lares, que, naturalmen
te, aquella te ,,' pestade CUI egarà 
fia ｲｾ＠ lon!!,e, par" O desrrto; a9 ro
'cira , desfolha.ias p,.lo v.nto que 
se agi ta. clalLam a desa rpari.;ão d .. 
ｓｬ｜｡ｾ＠ ro as, desprendrndo retala 
por fletalas, qut são leva.ias ainda....
cheias de perfume para o oceaao 
que as e rera ('om horriveis vaga, 
lhõ .. s; ｡ｾ＠ fontel, nos seus ru!Cto 
triste, lamenl UI a tran ｦｯｲｭ｡ｾｯ＠
de su.s apas claras em aguu 
turn e IUjas. 

Emfim, a nature'a inteira 
｜ｉｉｾｴｉ＠ til a pn'sen.;a dessa temp 
de i ,sana. 

T n 
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o ELEG.\.NTg 

Elysio 
t. 

Simões 
R EPRE ｅｾｔａￇＧￕｅ＠

filial 
l<'lon .Dopoli, 

End-N! o Teleg." edruol" 

Cilixa postal 66 

matriz 
Cuntyba 

Endereço Teleg. "Sedruol" 
Caixa I'o.tal, IOí 

Codigos: ｒｩ｢ｾｩｲｯ＠ ｾ＠ 130. ｧｾｳ＠

Rua 15 de Noycmhro, ｾＹ＠
I" anddr 

oya 
R()PRIETARIO Agapito Iconoru1.:l 

T m ... ll1pre grande e escolhido ;;ortimento dI' 
00 'P;; h hida ... nacionaps e xtrangeira;;. 

ＺＧ･ｾ＠ t:ao.ran e de l a ordem. 

A ElO· E PERFEIÇÃO! 

ｐｯＺ［ｾ［ｵ･＠ tambem as melhores marca:; de 
｣ｨ｡ｲｵｴｯｾ＠ e cicral'ros. 

Praça 15 de Novembro 

• 

ｾｉＧ＠ 11 * " 'I=» -,t=i'I' 11 * 11 Ｇｩｾ＠

ｾ＠ ASA OTTO )Y 
Froprietario - Pa 0.10 Ba.ier 
Encontra-se grande quantidad defi

na joia., anneis, pratal'ia_ etc 
uerei fazer bon pre ente '? 

Vi. itae a a a Otto 

ｾ Ｚ･ＺｰＺ＠ ［ｾｭＺ､ｴＺｏＺＬＧＺＬ＠ ｆＺＬｏｲｩｾｮｾ＠

FALeMI 

o Insuperave choco ate 

Companhia }lrfdia] 
A ｮｉｔＱｉｲｾ｛Ｑｌｒｬ｛ｬｬｄ＠

Registrada Da junt/\ Commerclul do Io},.t, •• 

.\UTORlb D, E Flbl \LlbAllA Pf"LO ｇｕｖｬｾｒＮ＠ o .&1-
CARTA P ｔｾｎｔｾ＠ _ • 

Nr, ta companhia com a modlca ｾｯｮｴｲｬ ｬＡＧｾｬｑ￣ｯ＠
de 2 500, qualq Ué". ｰ･ｒｓￔｾ＠ podeI:a hablhtar-ee 
concorrer ao sortl'lo predial de 13:000JOOO, ti, em 
de falle imento, ser'í. rPRtitllido aos 
total rlasj'llp rtan ias paga. 

A unica nesse genero 
E IllPTORIO Rl'A FELIPPE ｾＨＧｭｉｉｄ ｔ Ｎ＠

c UREA 
Grande .. tork de caJ<:atios, perfumaria 

llac'iolUlCS e extrangpiras. 

Collnrinhos, grayatas, meias l' ｴｯ､ｯｾ＠ ｏｾ＠

artigos lH.'l·C'ssnrioH a toilette pl1l'3 
homens e ,pllhoras 

Fa,;el 1101" lima , ·i,ita ., ＨＧｾｓａ＠ AlB.:A 
Rua CÕll""lh"iro )Iarra, \'!-ot)uinn da Rua Tl'njnno 

1 Tão se rlpixC' illuclir por promessas phantastica I 

Empl'eza Catbarinensf de Sorteios 
(·r 1 ra ,,(, 2.500 e paga ele facto 5:000,000. 

, ua João Pinto nO. 4 Florianopolis. 

Saftão §eIPetilba 
Barbeiro e 00. be11el 

Rua Conselheiro Mafra, D. 6 

o ELEGAN TE 
EMANARIO NOTICIO O, CRITICO E 

Toda colJaborar,ão deve ser dirigida 
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