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PERIODICO lITTERARIO E RECREATIVO
t ' H ez

N. "

Este jornalzinho é propriedade çou, - têm sitio com justa razão
dns aprendizes da RegeilCl"ação. con.hlerados como vs genios prede.tinados pela Providencia para
serem o orgulho das naçõos que
CONDIÇÕES
tiveram a gloria de possuil-os .
Washington, abra ado pelo fogo
Serà publicado ･ｾｴ＠
periodico
sagrado do patrioti smo, trabalha,
-uma vez por semana.
e trabalha tanto qne consegue
tornar-se o pa triarcha da inde,
Assignatut'a
pendencia
american.1, fazendo com
'Por mez ......... ....... ...... Rs. 200
que os Estados-Unidos caminhasS'O' desassJmurado no largo estadio
d,lliberdade
1
O APRE ND I Z
E llaverá, por ventura, paiz
que mais preitos renda ao traba23 DE AGOSTO
lho; que mais tenha se adiantado
Awe labor !
na iudustria e no comna. ｡ｲｩｾＬ＠
A primeira lei da humanidado mercio, do 'lue os Estados- Unidos? Não, de certo.
é o trabalho.
Ali, onde o cidadão é tudo e o
O homem, composto de duas naturezas-physica e moral- e do- E tado é nada, -o trabalho é a
tado de razão, intelligencia e li- fonte inexgotavel do poder e da
berdade, sem o trabalho, quer riqueza!
physico ou espi ritual, o que poTrabalhemos, pois! O trabalho
derá aspirar no mundo 7 Nada, é o grito do infinito, a nota da inabsolutamente nada, porque é por telligencia inspirada no santo
mei0 d'elle que o homem conquis- amor da patria, o desejo, a espeta a gloria e eleva-se no conceito rança que nutre a nossa mocide seus concidadlIos.
dade, Que aspira ás glorias do
Newton, Copernico, e tantos futuro í
outros batalhadores incansaveis
A t'e labor!
no mundo do- progredir-, cada.
qU JI nll<ciencin ou arto quo nbrn----.---
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11 , Illfllem ･ｾｨ｜Ｈｬ＠
n l'.' perar co,.
e' a l ...ｬ ｾ＠ .. e .. - ｾＬｮ＠ tanlll :VIUI'
8.ll('ic!t:\d,·,
d e . ... l .. dll rololl'"
ｎ･ｾｳｴＧ＠
ｭｯｴｬｾｉ＠
\"ia p,L98Ar, e nvolto nu

Dou!t ... "r' y r e

l

ｅ ｾｩｬｌ
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C.\ ST1-: LL Alt )
ＨＧｏｾｉｈｴｃｓ＠

r
Era umlll dessR desoladora, noites em
que o do, cho"pudo copiosa 08'·8 sobr
YafSOyia parecia tecer o udario clue cobre
um c.adaver.
Tullo o que reina em Uni Aepulehro r ei-

na". nlli;-o rrio, o ｾｉｬ･ｵ｣ｯ＠

e a soll"dade,

Pela! rUR crll l\Ydo de quando em Qu:tnlJo
algllU f" "RlheIros ｴｬｲ｡ｯｾＬ＠
como K\'t'! de
raplD& adejando por • obre UIHA ossad.a.
Apé ar de todo e t" luto e no nlt'W de
tanta de ola.çào, hrilha\'R uma e p rtlntl1.
de \"ida, uma aspiraçtlo de amor, uma dtls!I
fiores que ueqabrochno por entre AS
junduras dos tlLmulo .
N'ulll e ｰ｡ｯｾ＠
alio PSlRVfl uma donze1l3 R eu Rmr IV) espelho o modo de melhor r.olloc r ,obre 09 ,·asto9 AnDeis do
caheJl0 uma COroA de dóres d lnrangeira,
tl coroa de noin\ que eUa lanha ｰｲｯｬｾ＠
para a noite seguinte ｾｭ＠
que ha\"ia de reli·
hSM-. e o seu CuDsorCIO.
Contava apena, 20 annos.
Os louro. <abeUos eahiüo·lh. ondeado.
e gracioso 80hre 09 hom bros.
O olhos azu • 8erenos tomo o c.éo e·primiiio umA Ulelancolica feliCidade.
A tu era ｾｩｯ＠
mimo fi e tão fina que paTPda d inr v(Ir a drcula('ilo do sangue.
Era tão ,lta. elegaDte 'lu. bem poOIR srm·
｢ｯｨｾ｡ｲＮ＠
pela el.prp:'!óliio do rosto, ･ｬｾ｡ｄ｣ｩ＠
do eoUo 6.ppO tura mag , tosn, 8. e talua
de 8UA p tna, a e:tLRlul. da Poloniã I
Eu Lenho eM. para mim que es'it's po'·03
tão ｴｲｵＡｬｾｮ･Ｘ＠
açoitados pela lalego do
m (ortullIo e vergando 6 ･ｾ｣ｲ｡ＬＢｩ､ｯ＠
co lu mno gerar, mesmo no lIIeio dos seu 'I lorUII.:Dto
Cormo 1\9 filhas , n ·Ldas O:\..'1 mAis
sublimei inspirações, que !iÍio &3 insplrtl.
çõo. da dór.
Pois nlo ,"09 retordaes dB9 formo is. imu doou>lIall de l :nael, que dedilhAviio aa
IIUas meJanco}ieAs harpa debaixo dos snlguelro de BalJiJonin, e juntando a'l lUAS
tOplosaslagrimas U agua5 do riO estrangeiro, c.11egavão 8 desarmar com a 8ua Clr.
mosura o perseguidore do seu povo 1
I

IT
.\}I'lDlr'lIa ｴｬｾＬＢｏｉ＠

o ｾ＠

ｰｾｬ｢ｊＬ＠

guar.11l1I

lur.ulRII e nunms ｣ｴｾ＠

IH!\"A,

um pellotõ,o de

inj un t\ \" ão a Polouin.
.
A donz. Ua retirou· e da JAo eUR .....
hor rori!'RdR , 8cntou-SA mac hin almenl. 10
pialto, dehou cai!' a cabeça 80ure o pt!it.,
correu o dedal pelo teclado e O instrumento produzio uma me lodia profunda·
mente ｴ ｲ ｩｾｬ･
Ｌ＠ uma dessQ8 melod ias que lo
o ('horo de toda uma geração, ou ft. al egria
d'slma de um povo inte iro.
DI! repente npp1treC(l1l A porta um acur",ula e trl"lllulo 81lcillo que. t rn ns ldo de
horror, dinglO A donzella. estas solernaes
p.\laVfRs:
-Que razes' .. Nito ＹＸ｢ｾｳ＠
q ue essa me·
lodia, esse canto dos n08809 pa is , ｰＶ､ｾ＠
caUSAr-nos n morte'
-E' verdade, meu avó, volveu a do nzella. ｾ＠ "erdade, pots que oito temo • .I'a lrl,l ..
-Dites bem, continuou o anC ião: ma.
eu creio que este povo, apedrejado eonlO
Santo ｅｾｴ･ＢＮｯ＠
e putre-facto como Lazaro,
ainda lrm esperUlltll I
-Aonde e t1\ esta esperant;n ,
-Está em D"uI 1
-E quando ｮｯｾ＠
ouvirá. eUe'
-Quando ti vermos dcsy.rlOndo a s ua
cltlt ma ldiúlio

fi

justiÇ'A com o no ｾｯ＠ ｾｯｲｩｭ･ｮｴ＠
110 lance!)
､･ｳｴｾ＠
longo mnrlyrio I
-Ainda mais martyrf'''l, Rccudio a doo-

zf:\lIa com desolada eX(lr ss:10 e duas dflnas lagrlmal) lhe deshsarão pelo forOlolo
rosto.
O avO, haixando um pouco a. voz di e:
-Ainda ha ･ｳｰｃｲ｡ｮｾｍＮ＠
se pen armos na
guerra.
...Mas tu Que nmor f!. po. !ilhel leres , se 10
｡｢ｲＬｬｾｮ｣Ｎ＠
o teu Lndish\o 'lunsi JII CNO
｡｢ｲｾＸ＠
um cada'erT ..
te h parA. que criar filhos quando lemo. I
C'crtpza de que estamos R. criar escravos'
.. :Maldito ",eja o amor cgoistn, que ｓ Ｆｦｲｬｾ＠
fica o amor lia pntria I
«Maldito o p.ito que amamp ota filhOl
para Que o tyranno 09 d vorel
Cf E tu, minha boa )o[aria, provavas o tt'U
,éo de noivado 1 Inreliz 1 As fil has da Polonia nascerll0 para O 8ullario.
• S. o berro ó já um seplllchro, qualllfri
o seu leito Dupci 11.. »

E dizendo
ｩｾｴｯ＠

rf'tirou-Fle,

J

r" to_ """,rr"'14 l"tH 11. "\'t-l" qllNn{lo rht-
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Al'ltENDl7.

cio tr"l",er80

(Coucluaiio)

vezos se aninha o amor e a caridade.

De outra parte a existellcia do!
meio"o por mais pequena que sejd o Nos dótes da alma está todo o
podera, tal vez, com o andar dos ornamento, o mais subido thesoutempos, destruir a collocação dos ro do S\1,\' i Iltelligen te e livre.
planetas, o para mantel-a, uma
Um bigote retorcido, uni par
reforma será sem duvida neces.
de luvas de pellica, bengaJinha,
sana.
Posto que, ｧｲ｡ｮ､･
ｾ＠ aconteci- accessorios á moda, e o indispenmentos se manifesl.3m no céo, mi- savel -pince-nez- isolados de
Ibõds de astros solitarios ou ac- qualquer qualidade nobre, são os
companbados de satellites cir: caracteristicos do pobre de espiculam uns em redor de outros' 'rito, que vale pelo que tem sobre
u2 s são I uminosos por si mesmo: si, e não pelo que é.
l'{ürus são opacos e obscurus, e só
A visinhança do rico encomgozam de uma luz emprestada.
Come tas sem numero perdem-se moda no pobre. Quantas vezes
procurando elie o repouso do trana obscu ridade do espaço ･ｾｲﾭ
cem vir, após seculos, reanunar balbo, "11 dbrigado a velal' pelo
seus fogos. Sóes parecem ani- I'U ido do sarâu de seu feliz vimar-se e ex tinguir-se alternati- sinho.
vamente: outros mostram-se uma
vez, e desapparecem para sempre.
Logog .. lpbo
Semelhante ao fogo fatuo que
brilha um só instante, um sol que
Ao amigo Pedt'o Freitas
perece e causa a ca tastrophe de
UUl systema de mundo está apenas preso pelo olbar do homem, Esta virgem ｾ￣ｯ＠ gen!il--7,3,I,5,6,7
que só vê em si um atamo bri- Tão amavel, e carinhosa, - 7,4,7
lhante. Elltretanto, julga em seu No jardim ia colher-3,5,3,7,1
orgulho que o grão de terra sobre Linda flÔr muito formosa.-3,5,1
o qual vegeta enche o universo .
c.

(Vertido)

Ma:..... ''' • ., I.e ..",,,_e.....
(OR. NABUCO)

Nos collos e caUlisai onde scinttllSlll ｃｬＢＬｴｵｾｯｳ＠
brilhantes, raras

Mas ... as flôres veudo a virgem
Seus perfumes exalaram ...
E todas mui verdecentes
A belleza contemplaram!
D/piano.
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Dedico e te logogripho
Aos cultore. , em geral,
Aos gorando' logogrip!listns
Que honr1lo e te jornal.
Com ,!specialidade .
Aos senhure : Vespaslano,
Paulo Chrisnar e Petrarclla,
Cntharino e U1piano!
Attouçüo! Reparem bem .. .
A lida vai começar .. .
recuem
Mas, cuidado ... ｮｾｯ＠
Que u1l0 é cousa de espantar!
De pn.d;giosa ･ｾｴ｡ｵｲ
Ｌ ＭＳＬＱ＠
',12,4,15,16
Na Greta. r01 .dorado ...ＭＵ Ｎ ＷＬＹＮＱｬ
Ｑ ｾＧ＠
E' d. todo eonhe<ido-l,15.16.9
Seu perfume dehu\lo.-1,10,l1 ,12.7,5 •
E te vate per ｧｲｩｄｯＮＭｬＬＳＶｾ＠
Foi lonno •• dhiudade.-121,6.12.6
MuHo celebre poeUz.... ＭｓＮＧＷｩＲｾ＠
E bem 8utiS' cidade 1-8,9,1

I

•

ＳＬｬｲｾ＠

CONCEITO
Fui cabeça coroada,
Celebre conquistador!
Conductor de cllmello,
E famoso salteador!
LotLpa Ca/'/'lIls.

CHARADA-NOVlssmA
1-3-E' tão leve o tisico que
re cende fi poesia,
Xisto.

Chol'.da
A o S/'. Paulo CIII·islI.llI'

São oito lettras que fo rmam
Meu nome lá na historia ... -4

C.
Fui um grande impe rador, ..
Sou dos francezes a glor ia!
Vesp'U rjo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

