
A M ACHINA 
Não F:lhlní ndcla. ｨｯｪｾ＠ ? 
Fallo·me 8'ouml'l ..... slft ｾ＠ JI nrd.de. 
1-:, no ent:wto, aria tnt) bum e ｾ･ｹ･ｲ＠

IIH1 ｬＧｯｩｾ｡＠ ｡ｾｯｲｬｬ＠ ! Faz friu la t4U'U 
um . cnlor,.dnhu ｮｧｲＺｈｉｬ｜｜ｾＨ＾Ｑ＠ &'lUi, a ca: 

.a estl\ fechada, Ih ｲｲｴＭ｡ｮｾ｡ｳ＠ dnrll1rm 
ba U1l1 ｳｩｬ･ｮｾ ｩｯ＠ 1'06 illlt'JTOlllpido p('lu ｲｵｩｾ＠
do (Ia lIlo('llIna cI(' ＨＧｯｾｦＧｲ＠ qUl' millha 1;"6-
!'O"n. telllada 1'01' e,tu pllZ ele sula 'lut'lI 
te, rcsolvC'u pÔI' (Im movimrllto. 

ｾｉ｡ｾ＠ .•. (' o n"Rllll1}>tO? 
Olho no 1't'llol' O ｬＧＨｬｬｯｾｩｯＬ＠ 01.0 1110\,(+'; 

fi g-urrnfa d'nJ.tllH, ｜ Ｇ ｮｾｯＡＧ［＠ de ｦｬｲ･ｾＬ＠ a ｭ｡ｾ＠
rhinn ... fi mnrhinn ... 

Pois ｾｦＧ ｪ｡＠ n IIlnchinn 

• 

Ellc ｾＨＩｬｉＱｰｲｬＩ ｵﾷｬｨ ｣＠ n"uella machílla lal· 
,'(I;': S('III prc\"('l' o papt') que pila iria re. 
p .... (tu t3f maill:l; turde' lia "itln da ＨＧｾｰＨＩｳｮＮ＠

I'. o.; la\' a he m ('JIlprrg:u.lo, ｾ｡ｮｨ｡ｮｬ＠ o 
suHid('llh' para ｡ｾ＠ dt.·'{p{·za" de ｮｭｨｯｾ＠
c ell a não ｾｩｮｬ｜｡＠ ncrc',> idade de traualhar. 

ｾｉ ｡＠ .. (JUI/. I:lz('l"-Ihl' um ｬｈＧＨ＾ｾ･ｬｬｴ･＠ tlp 
ｮｮｬ ｬￍ｜Ｇｦﾷｲ ｾ ＮｉｉＧｩｯ＠ (": f· ... (·oIlIPu uquillo um ob-
jerlo ntil. ' 

,\:\0 (IJ'" dfl'" ｭｯ､ＨＱＧｬｯｾ＠ ｬｉｬｮｩｾ＠ npel'f('iço
lll},l "', Pia ha ra ta, de ,->('g unda mil,). A 
01-pnsa t'l'il ｨ｡ｨｩｬｩ､ｯｾ｡Ｌ＠ l'nSHl h (, lI1, mil ., 
JI' n pOlHh' con t"l' 11111 H0 1'l'i :.iO qllando 
C(\I'I'ht'U n }U'PH'J) le. 

Ioi bom, dlt'líW, para Hãu til' Ｈｾｵｮﾭ
tPutar o ｬｉｾ｡ｲｩ｣ｬｯＮ＠ BClllprC' (i hom ｨＧｬＧＭｾｃ＠

uJll n lIIa('lilll:t pal'a "ft1 guma ｲｯｳｴｵｲ｡ｾｩｮｨ｡＠
l1<' lIIaio!' 1'1'1'''' '11. 

.;\Ia ... a lIlllthilla fi "l u a UIll cnnto qun-
fli 1'''i'lucl'ida . I ' 

Tinha, tampa c ｳｾｉＧ｜ＧｩＺｬ＠ ｣ｉｾ＠ ｭＨＧｾ｡ｊ＠ QU011-
do (IU"lyllll !1C':->rlllbanlf;:lI'-:";C' de quaJ
'j\l ('1' ('OI"'U . 1 IH chal.)eU, uma ,'apo, um 
ＬｯｨｲＨｬｴｾｬｴｬｯＬ＠ {,rael,) ... a ... P"t'ss:\s, la iam 
para ('IlHa da I1Ulf'hill:I 

)!a.., \'i(ll"alll dias de luto c clt:' ｰｯ｢ｲ･ｾ｡Ｎ＠
ｬ＼ＮＱｉｾ＠ IllfUTl'U rl·IH'lltl.laJlH'ntC', atinlll

do·a ､ｾ＠ :-;ubito dos dias d"sprC'OCl:'l1pa
,I( ,!' dl\ fartula .tll:-. dias :\J,l\'h..:II:-\IV"'R 
!lo problrll1u dirrH' i1 d'l l-iUb:-Ohl('neia 

FOI, pnrt\ ('lia, UIlI ,IIJ:l!1) ｦ ｕｉＧ ｭｩ､｡ｾﾷ ･ ｬＮ＠
.\ ll'ilIH·Ít,'io bru 'l'U qnu"i a mat ou . 
ＨｾｉＱ ［Ｑ ｬｬ｣ｬｯＬＺｉＧ Ｉ＠ \"olt:)1' a ' i, IWI'('thru rc-

P(l lltlnamt'lIh! u ll'lJ"/'lH' da ｾｬｉｮ＠ situ3('ão 
t \'4..' l11(lclo da "ida , 

!:sta\'a S() !:i tllILl pohre. Er.\ preciso 
II "hulhar. 

Xjo n ｡Ｌ［ｳｵｾｴ｡ｶ｡＠ o trahalho, ｭＳｾ＠ ti
nha IIIrdo dt' que <,l1r não ｢｡ｴＮ［ｴ｡ｾｾｅＢ＠ ti sua 

ｬｬ ｢ｾｩｳｴｃＧｮ｣ｩｮＬ＠ por 1ll('1l0S cxig'\'nte que 
,'lia ｲｯｾＬ｣ Ｎ＠

ｐ ｡ｾ｡ﾷＬ｣＠ lão lIIal uma mulhcr que Ira· 
bnl hn ! 

\1.. ｊＧＨＧｓｏｨﾷｃｬｬﾷｾｲ＠ afl ｾｮ｣ｲｩ ｦｩ｣ｩｯ＠ heroico 
(I,· Il,na ê('onomi:\ ｲｩｾｯｲＨＩｓ｢ＺＮＮ［ｩＱｉＱＳＬ＠ nrcci. 
ｴ｡ｮ ＨｾＨｬＬ＠ lIlC'sIHO, ('0111 )"(lHignaC1l0, a!i pri .. 
\'11 '0('., que porventura ｶｩＨＧｾＧ｜ＧＺｾ･ｭＮ＠

Quando I (' tirou li velha marhillll !lo 
fien <,anto c ff'z ('o rr(lr ｾＨｬ｢ｬＧ･＠ a :,UQ 
al(ulhn O" primC'irM tI' ualhll" Illo<!ps, 
ｴｯ ｾ＠ qu<, Ihl' f'llCOlll lllrudul'alll mais por 
int('I"t.'sSf' dt.' 1!1\)lrh" ·1-,\ chorou, I(lIHUrnll
llo-sc do Sorrl"'l) ('Olll quC' I'('('c h(,l'a Aqu(ll. 
ｉｾ＠ pre>1rlllc d" marido. 

E el.t1'<'Iu..!) pl'inH'II'o rlinhC'il'll ganl11l 
r. ｾｕＺｴＮｱ＠ mal} ... E t"a Jl()UC'l, mas jn não 

h tP'la nada no JIleallh. jJ'n. 
Arnl'i,'ioll a JHlu'hinn, N)11l0 se (lHa 

pod('ss\\ ･ｴｊｬｉｬｬＩｬＧｾ｜ｨｬＧｮ ｲｬ ｻＧｲ＠ o seu reconheC"i
mentn. 

Seu trnhalhn at,: I'tHlou e ｮｾ＠ (lnCOtnUl(\n
ｴＱ ｵｾ＠ :";0 l'('pt'tirnlll. 

_ContillHlltI a A'anhal' pouco, porque, 
nno 'rlld,) lIillUl1 r,mhcC'ldll como ('O" 
tUl'('il'a, hnvia ninda o l't\('('io de ｉｴｈｾ＠
untregu l'('1I1 ('uC011lInt'HUil:i (jnRA. 

Mn!-., 1"<,"- lrh,tns fl, suas ､･ｳｰｃＧｺｮｾＬ＠ não 
faltava ) R,' (\IU ＨＧｮｾ｡Ｌ＠

D. ｐｉＺｄｾｏ＠ SI:GUNDO 
Longl' ele tua Palria I' longe ainela 
Dos tpus \'(>Ihos amigos trahidores, 
Hp('(>lH'ste da ｾｲｯｲｴＨＧ＠ a l)()a·\'inda, 
l\[aH lIem por isto to Caltal'8m f1ôr('s! 

ll[as a saudade ele [pu IHlIll(, Ó inrinda 
Ｎｊ￡ｭ｡ｩｾ＠ ha·de mOl'rer! Entre ＨＧ｡ｮｧｬｯｬＺｾＢ＠
E lI'ullla apothl'úse quo não rillda 
E' 311Hla o phannl dos luctadol'es ! 

Fc),t!' <,'(il:telo, é tí'rto, mas ｡ｾ｣ｫ｡＠
E' flUí' o Povo ＨＬｯｬｬｬｰｬＧＨｾｬｈＧｮ､ｰ＠ () gl'alHll' erro, 
E <In injusti(:a inramo itojp ('lrc''''a! 

FORte um ｾｲｯｮ｡ｲ｣ｨ｡＠ 1'1I,,;\'ito C viril. 
E ' no pntanto t'l 11(>1'3111 o alníl. <I{'st('I'I'O 
]'('10 lwm (lU!' rtzl'slr 1\0 tpu Bt'aztl! 

l!l:!:i 

E () olhnr ＧｾｉＧ｡Ｎｬ ＬＧ ｣ｩ､ｯ＠ quc deitava n 
marhinn ia diri",ido ao all'l11 , n e!oõs:l, ou
tra vida ｏｊｬ､ｾ＠ vivia o nutrido. 

Era pnra c11,' , o pre\'iclrnte que ｬｨｾ＠
drra nql1r.lla amigo:l, :l melhor ｡ｭｩｾ｡ Ｎ＠

No ｾｩｉＨＧｬｬｲｩｯ＠ da q\ln ｲ｡ｾ｡＠ s6 n vóz da 
f';ua marhina n ('\Hl:..;olnva da nuz.encia deI
le. O scu r\lido conslante dnva·lhe o 
pão C minoravn·lhe a uôr <lo scu i.ola· 
IllPlltn . 

Trnhalh.wn, Imhnlha"n. 
E a viuva tnlh\\'fi á ｾｕｬｬ＠ amiga, dlri

gin·lhc curici,ts. 
- \'alllo: t minha :tmiI.{R. Amanhã te

ｭｯｾ＠ 11(' d'lr h·to prolllpto, yumos lwjr 
ｭｮｩｾ＠ tnrd{', 

E, quando n ｾ･ｮｴｩｲｴ＠ ｬｬ･ｾｮｬｬｮｊ＠ lamenta
va-a rOIllO :-;e rlla ｰｯ､ＨＧＮｳｾＨ｜＠ ｾ･ｮｴｩｲ＠ o e. c
ccssn de trahnlho que lhe e1av". 

- Coita.!a da nllnha lIlaehinn! 
ｅｾｴ［｜＠ ran!'uIln, minha yclh:l'? 
Cuidava-o. com ｣Ｘｲｩｮｨｯｾ＠ que nltnca 

livern pnra cllo no trlllp<l ,Ia fartura, 
Trazia-a limpinhn, nzeitu(la, ｯ｢ｾ･ｲｶ｡ｮﾷ＠

do com r('('pio ｯｾ＠ ＺＭ［･ｵｾ＠ ｶ｡ｧ｡ｲ｣ｾ＠ (' (tom 
fcrrnmpntos. 

Mnq (lSI'(' .... l'rum ｈｕＧｏｾＮ＠

A II\l!chinn era ,Ioeil e fié!. 
R(,tIIpn' prl'll'lpl,l para (l trab:.1ho, FrIO 

d(u:cn rl'tlnjo .-I, S<'III ｲｾｩｳｴ･ｮ｣ｩｮｳＬ＠ nunca dei .. 
xnva dt' ｯｬＩｬＧ､Ｈｬｲ｣ｲｾｬｨ･Ｎ＠

TI'abnlh:wn, trohalha\·o. 
E l'ainl'um dias J'l('lhol'l'fó;, 
ａｯｾ＠ ｴｲ｡ｨｮｬｨｯｾ＠ I-tro:"st.'iro:..; e TnAI {la

gOg ｾｬｬｲｲＢＬｬ･ｲ｡ｬｬｬＧＧＧＧ＠ trohalhoR ele maIOr 
ｲ･ｾｰｴＩｮｳＱｵｩｬ￭､｡ＮＬｬ･＠ (' mni:-l rplIlunorndore",. 

A ｣ｯｳｴｬｬｲｴｾｩｲ｡＠ ｰ｡ａｾｮｶ｡＠ pouco n pouco 
ií IIH,,!i"a. 

l'n"avlIlI\ pela vclhu marhilln I>rimci· 
ro n:ol ｃＧｴｴｬｭｩｮｲｾＮ＠ ､ＨＧｰｯｩｾ＠ ｒｾ＠ s('clns ｭｰｮｯｾ＠
ellrO, p um ,!ia li' prhntiro" rrépes da 
Chilla dcitarillll t'i POhfl\ trabnlbadora o 
rcfloxo ele ｾｵ｡＠ côres 01 ｉＡｲ｣ｾ＠ r urilhan· 
le", 

A fnrtllra voltou. 
A c'o.n Ollimuvn·se!lo vozos ｡ｬ･ｧｲ･ｾ＠ e 

g8\'1'ulH, . 
Movei. loram 8ubati&uidoe mudO\!, o 

X ícolau X'lba'i 

asporto (la ｾｮｬ｡Ｌ＠ havia mRL lu. 0, mais 
rC'Iuintt', 

10; fi VÓI. da mAchina part:'ria ｾｯｮｲ＠

ｭｬ｜ｩｾ＠ nlt,).t'l"í", mais feliz nsHlu('l1a amhien 
te de ('onrnrto, 

Pnre.-Ifi Ipr orl(ulho da 'ua ｯｨｲｾ＠ ｾ＠ di· 
zer il tnU0R !lO t-.eu ruido CJ)llstont": 

Sou ('ll fi nUltlrO deS-R ｴｲ｡ｮｾｦｦｽｲｬｬＱ｡ﾷ＠
ção, Nl fi fnch '[tU\ trouxe a esta ca"a 
o hrlll ＨＧｾｬｮｲ＠ e n nlC'grin. 

.Mas um din ｮｊｬｐｾｲ｣｣ｻｬＧｵ＠ na ｾｮｬ｡＠ um:\ 
machina lIo\"a. Era ･ｬｾｾＺｬｮｴｴＧＬ＠ vi. ｬｯｾｮＬ＠
eh"in clc lIíkrlaeln' hrillmntes c de ver· 
niz!'" pnlltlos e ｉｮｾｴｲＬ｢ ｻＧｬ｣ＮＡ Ｎ＠

E n v(.'H\it 1H,H'hina {,lIlll1lldP('Nl para 
scmprt', r('{"olhitln ､ｾ＠ no\'o no "i(kn ('rm
linho humilllc, me)'iR (l c.nhid(': ｩｴｬＱｲｲＡｽ｜Ｂｾ＠

<.; nllo das C.lUsaS atiradas :ho prt.'s ... n:'l, ai) 
nC'n!-iO. 

Pedro Paulo 
27·5·9'25 

I .. F.NDA DAS ,'IOI.ET.\S 
• 

A' um .-elhillho, Iropr!t(l eaminhcirn 
que cl1('outrei quando el trndas IWI' 'ol'rin 
dC'})nrando ｙｩｯｨＧｴｮｾ＠ n'\l11\ cnnl<,iro 
perguntei ,i Fua ori!tcm conhecia 

E C'lIc diq/i;(', (' o olhos rasos ､Ｇ｡ｾｬｉ｡Ｚ＠
quando pregado 11 cruz, mOl'l'eu " Ch .. i,· 

't ' - I' d ' (lO, 
.I' arl!), sua mae, ｾ＠ leta c magua, 
chorou no mUIHh) um pranto nunca vi:.· 

[to. 

E Ines ｉｮｾｩｭＢＧ＠ chorou nnc/upllc dia, 
ｉｕｾｾｬＧｩｬｬｬ｡ｳ＠ chrins d(' ,101' c de ､ｯｾｵｬＧ｡＠
ｮＬ｜ｵｾｬｉｬｬ＠ 'Iue ､ｾｰｯｩﾷ＠ 'anla seria, 

que p",a "'nda hoje Aincla per.lura: 
Ｂ､ｯｴｦＧｴｮｾ＠ ｾｩｩｯ＠ ｬｈｧｲｩｭ｡ｾ＠ ＧＱ｜Ｑｾ＠ MArin 
cllUrou. n.qu,·lIa ＱＸｲ､ｾ＠ de amargurn. 

e sua ..... 
Na fria maoh'i de 

bateu·me á poria o carteiro 
brando-me ,"ma carta amareUatt. 
ｾ･ｬＱ｡､｡＠ com um pequenioo adio 
vlnl" reis. Aborred'Ule ('om 
portllOo Ijue 9léra pertubar m:iDIIa:?l 
quietude, obrigando-me, ､ｰｾＬｲＮＨＢｲｵＬｺﾭ
meote, a pagar uma taxa p"r ler v 
do a mi siva com lueoua d.· seUo. 

A bri o eo "eloppe c li o que 
abaiXO trao ,revo ,pus lilleris-

limO. 50r Hedador-chcfe 
megaolc. 

ｎ･ｾｬ｡＠

Já e .Iá se tornaodo de"nat41ral 
Ó mo,lo .0'nU) (o Re!lador ou 
n.·flal,tore-, d.esse or!{ão, \'1'[1l au
g-meolanlio (sic) (por propria COII
la) ｯｾ＠ ｮｕｬｬｬ｣ｲｯｾ＠ no (' ;u.-ur )dc 
.• a) E "ind .• poelll (sic) no ［ｮｬｴＧｦｴＮｩＱｾｩ＠

Q ,,,.J a IT'eihor ､｡ｯｾ･ｵｾ･Ｎ＠ pois Si 

na reda.;i"o (sic) ｭＮＧｾｬｄｯ＠ c que ｾ＠

para >H jlll!:racI., porque coosultar 
a Optnl O Ａｉｯｾ＠ lci tore,?) Sa \)ewos. 
porem qual a iolen.;ão do, que a -
ｾｩＬＢ＠ p ()ced" (sic); veoccr Ijuem bem 
inteotle e nlo quem te!ll lI'a(s nu
mero de votos(Porelll elle5 (?)jA fi 
zer,tl1l ｡ｾ＠ pa t es, não ｾｦＢｩ＠ porque 
ainda Ｌ･ｲｾｯ＠ ｶ･ｮ｣･､ｯｲＨＧｾＩ＠

Isto ｮｾｯ＠ <0'1 ｾￓ＠ r'l 'Iuem ＨｳｩｾＩ＠

dig-v, ＢＬ｡ｩｾ＠ (si- ) ＨＧｯｯｾｩｊ｣ｲ｡ ｶ･ｬ＠ nume
ro !le leitoreg, até mc. mo UIII que 
já foi ,Ia reda,io (si,). 

O EI ,nt, 'I' e ｾＧｊ｜ＩＮ｜ｬｧｵｯ＠ pODo 
tos ja ｣ｾｬ［ｬ＠ c ' I ded,n,,), e tendo. 
ainda um (:) que ｣｜Ｇ･ｾｬ｡＠ maneira 
opcra, n 'o :, contin'lará e'l\ fr.a 
ca 'dec"deocia, mas tambem desmo
ｭｬｩ ＷＮ ｡Ｍｾ｣＠ (sid co:npletaoncnle. 

Ｎ｜Ｎ｢ｲ｡ｾｯ＼＠ do 

ａｰｯｾ＠ ler esse a,ncnto.u\Q de to
!iees gra '1\111 a Ikaes que pa tenteiam 
darall1cntc a ｩｾｮｯｲ｡ｮｴＧ［｡＠ do seu 1IU 
tm, julguei ter cOluprehendido, mais 
0\1 lI'enos, o senti!lo da carla qUI 
servilmenll' as comporlou. 

Di . o ｩｾｵｯ ｲ｡ｯｴ･＠ autor que 1IÓ8. 
ｯｾ＠ do f orpo dc reda.;ão, (saiIM 
,r. .\ry que a, 'IIn se erreve e 
vOl'i\bulo) ｾ＠ qll(, a bi('o <le 
lorjamos " ""tação dos ('ilodi 
..o ｮｯＬｾｯ＠ coocllrso .Ie dansa, 

Co' veoha o sr. ArJ' que é 
clpio dI> hoora como 
bOIlI-seuso •• (firmar-se UlDIl 
apó? ler· e em mãoas ｯｲ｣ｾｶＺ＠ •• CIII" 
dudentes da veracidade de 
affir'AI 
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.\ es e principio faltou comple
ｴ｡ｭｾｮｴ･＠ o meu nus ivista tacanho, 
levado. talvez, pelo de peito de 
não poder elevar, pelo seu unico 
e nu110 pre IIgio, a ｾｵ｡＠ candidata 
e deu a de seus sonho> á ponta 
da tabe11a das senhorinha \ ola
d.. . 

A votação que publicamo é to
da e11a recebida, e i di o qui
Eer se certificar o r. Ary, l.ode
rá .omparecH á minha re idencia, 
onde lhe poderei fazer o e pecial 
ob equio de lhe dar a prova do 
que digo. 

A e "unda parte da carta ref
fere-se ao cru.:en te de pH ligio 
do jorn I que modestamen te re
dactorio e á sua decadencia final. 

E' a primeira vez que ouvimos 
taes apreciações e partindo e11as 
de um e pirito atrando e igno
rante com<l o do r . Ary em na
da, podem ter o l'unll0 da verda
de, não pa sando de • pala vras 
Ôla· que se ouvem com ol:vidos 
mO'J('OS • 

Já entrá:no no no 50 quinto mez 
4 v.da e a tarefa, a que no pro
p .ze:nos desde o no o advento, 
temol-« cumprido com a maxima 
lorrecção, sendo dis o prova a a'
ceita.;-o que temo tido e que o 
r . Ary parece ou quer ignora -. 

Demais ｮｾｯ＠ erà com as ｡ｰｲｾ｣ｩ｡ﾭ
çõ de tal jaez, que no abalare
mos r nos iulguemos em . 'fran a 
decldeorJéI" e "de lnorahl.ados ,. 
Cf) lJO julga boç.lmen e o no so mis-

vi ta. 
ｉ＾ｲ･Ｂｴｩｾｩｯ＠ n"o nos tem faltado 

de,de O no o reapparfclLnento até 
('<ta d.ta e, crpmos, não nos fal
tará para O futnr<:>, tendo em vis
ta a boa opln."" que de nós fazem 
a fa!Dllia, e o povo ela capital. 

Ao r. Ary agradeço o abra
';0 que me enviou e acon elho-o a 
r . nder melhor a sua ignorallcia, 
ba cando em terreno olido as Sll

a affirma ões e evitando, ｰｯｾ＠ es-
e modo que, ao mai sopro de con

te tação. ella cahiam sbre sua 
cabeça falha de intelligencia e Fle
na de e t upidez. 

L 110 C allaeíro . 

ELLE. 
Eile ｾ＠ filho lá da erra, 
_"a cido nO Pinheirinbo, 
Logar .onde o tonro berra; 
E' lonhe ido em ua terra 
Pelo nome -. inhozinho., 

Veio aqui prá e ludar; 
E tudou e é formado 
Em gllarda- livros exo!mplar, 

.. ro ter outro a igualar, 
Poi ja está bem collocado .•. 

Elle é um fazendeiro 
Capi talist" belJ" forte, 
Bom rapaz-bom companheiro 

• felill e tem dinheiro ... 
eu emprl'g"o é UDl esporte ... 

Quem cri e e mocinho? 
Hão de agóra perguntar. 
-Elle <: .Iageaninho •. 
na c'do no Pinheir nho ..• 
O mais não po ..o l·ontar. 

... reo BeJ_oate 

o ELEGANTE 

Princeza dos meus sonhos ... 

Os tel/s o/"os flmortu;dos, 
ta/lidos, sem I)/il"o, um fu/gôr, 
Ira;eIJI-II/e á IIUIII. 

fl lemórança dolorosa, 
d'l/ma p,.;nceca que 1Iwrreu de all/ôr .. . 

Os teus olkos je,ucidos, 
Oi/lOS s"jfr.dores, ｾＯ･ｲｮ｡･ｳＬ＠
11m a umellta,,(a /I/ctuosa 
d'umo tarde triste e indolmte, 
silenciosa e ÓÔtl como a Pac ... 

A'JIO os teus o/nos / 

Sou/brios, ft,di.!.[a los, 
_ c/uios de calldl/ra, 

o/llOs que "'S f'uI/S, IlIllorgurados, 
lI'lIJ11 soifrer seul .fi 'I , ,,'llIlla lortllra 
lelllll, procl/ra ,1I al/sladus. 
Ihlro dictr-I"es toda a dôr 
que 1I10TiJ. 111" IlIin/l ',,"na, 
COIlIO ,,'a/ml' da Pr,'II,,-ê::a que JlIOrrel4 de lllllôr ... 

"'Ô' 

Lembrando o passad 
I II I i II clnlIírl ｬ￭ｾｄｉｉＢＬ＠

UlO d 'a fui vi itar um a'n igo que 
re,id!a numa villa chamada Pirajá, 
de cuja parte or' cotal se levanta valO 
al!E'ro.as moo t:: nha •. 

Pa»ea vames lentameo te, apreci
and'l o por do sol que ensombra
va seu. raios, offu cando-os, no po
ente; e ouvindo os pas arinhos, cu
jos cantos para mIm desconheci
do , ｱｵｾ＠ gorgeia varo roelancoucos, 
ｮｯｾ＠ galhos da. arvores oOa , qua
si sem vida. 

:'.Io"Tlentos após, quando nos acha
vamos nO assumpto mais impor
tante, fomos interrumpidos,por uma 
vóz fraca que implorava a Carida
de. 

E' que sentado, esta va. um po
bre velhinho, á beira d'um cami
nho quo. i todo coberto de cipós, 
que ia terminar perto de um ro
I:hédo, onde o mar u surra va no 
rutnor de 'Ima prec"'. 

Commovido de ver aq'lelle po
bres inho, despertou-me a ('uriosi
､ｾ､･＠ de abcr que motivo tão pe
nu o o lroxera áquelle ponto. 

De 'lIo dois tostões, e, ancioso, 
pedi qU! no. contasse algo daque!
la solidão. 

N'l1m tom cansado o pobre an
cião, de cabello brancos quaes fi
os d. prata, resolveu contar-no os 
trans es da sua inf'lrtunada vida . 

Olhando para um lado, apontou
nos uma cabana em rui nas cober. 
ta de malto. 

Lá, disse elle, vi via feliz duran
te alguns tempos; trazia tia 'Di
nla companhia uma filha chamada 
Loly, que viuvara na idade de 29 
anno . 

Como naquelle tempo eQ ti ｶ･ｳｾ･＠

bastante forças para ｴｲ｡ｨ｡ｬｨｾ ｲＮ＠ cul. 
ttvei a h'rra e della sustento " I oi
nh. f lha e um netinho, qll " 'i' an
do o pae fallecera o deixac:' 0'11 

d01s annos de edade. 
ａ｣［［ｾ ｩｴｮ＠ ｰＮＬｳｾ［ｰｮｯｳＬ＠ ､ｩｶ･ｲｾｯ ｾ＠ t 1'10S 

mui reg-l1larmentf'" .. 
Porell1 '1'f1 d a fui arco l' do 

por u 'n ｾｴＢｃＩｵ･＠ de paralv, 'l ue 
one trouxe á es,e estado: 

L oly coitadinha. foi quem nas
sou a wstentar a casa. Ora, ..• O 
dinheiro das ｲ･Ａｬ､ｾｳ＠ que f. z a, e 
ora com a §11a t"i o penosa ｬ｡ｶｾ Ｎ［ｲＬｯ Ｎ＠

Meu netinho, tambem, uão nos 
podia ajnc1ar em grande CO!S" por 
que ainda era pequpno, m,s todos 
os dias i, a ｣ｩ､ｾ､･＠ vender h" ta
liças, e, com o dinhe ' r inho ap 'lra
do, cO"Tlprava o ｮ･｣･ｳｾ｡ｮｯ＠ para 
aqueUe dia. 

Os ｭ･ｵｾ＠ caros mpnino" ".tural 
mente, devem ter ouvido d , <er 
que quando a in'elir;dade entra em 
nossas ＨＧＬＬｾ｡Ｇ＠ CttCita a sabír I P AS
sim a dcsd;ta Cm meu lar crescia 
cada V('7. m"i . Chega o in verno i n
sano e frio, trazendo mil doe nças 
por es e mundo ｾｭ＠ fóra .. , 

ｾＱ･Ｂ＠ "etinho e minha filha caí
ｲｾｭ Ｎ＠ doentc.s e falleceram apóz hor
nvels ｾｯｦｦｔｬｭ･ｮｴｯｳＬ＠ ficando eu s6 
ｮ･ｳｾ･＠ mundo falláz, implorando a 
｣｡ｔｬ､ｾ､ｾ＠ a", bondosos coraçõe. que 
por aqu I pas,am. 

Ao terminar a narrativa tão tris
te de Sua ｭ｡ｬｦ｡､ｾ､｡＠ vida, caiam
ｉｨ･ｾ＠ dos olho martyrisado ,olhos de 
orbltas ｾ Ｎ＠ curas, uma a I1ma, gottas 
de lagnmas. 
. F.iquei, ｴｯｴｾｬｭ･ｮ＠ te penalisado e 

fi tel o meu jovem amigo que solu
çava. 

A natureza intei,a pareela !am
bem chorar ouvindo aquellas pa
ｬ｡ｾｲ｡ｳ＠ tão dolnrosas do pobre ve. 
lhlnho, .qu se iam coufundir com 
o gorgelllr melancolico doa passo. . 

Z. M. 
Mui jovem ainda, 

nha gral"i"sa. ｡ｽＧｭｬｰ｡ｬｬｬ｡ｩｾ＠
in telligen te. 

Loura, COOt a graça 
do Rheno. um :lorrillO 
voaçar em seu, labio bela 
dos. mereceu já, de alga., 
pressi vo nome do BiseMiI. 

De facto, a comparação 
li?. pois, quem vê MUe. Z. 
rece con templar um deSlea 
sos biscu its ｡ｮｾｭ｡､ｯ＠ por 
taLdade inexplicavel. 

Um ou I ro dom todo eSllecJlII 
á gentil Z. M. uma 
valiosa e unica eu, nossa 
_ E' uma rcvelaç:IO na ar 

fe z de Margaridd L. 
idolo da gente culta, e, de 

ingherman a celebr dade 
da e festejada por todas as 
téas !!lundiaes. 

Tomando parte nos nossos 
mos teslivaes, conseguiu a 
rinha Z. M. applausos fartos e 
licitações SlDccras . pelo t 
alcançado, trium;.ho esse qut 
é um galard:lO de glor ia, pois, 
a s' \l deve e a mais ninguem. 

Quando MUe. passa 
uma nuvem de ami'lade e de 
U11 ｲ｡ｾ［ｉｏＮ＠

E a encantadora Z. parece 
preza r nem admirar a ninguelD. 

CARTA 
ｄ･ｬｩ｣ｩｯｳｾ＠ creatura. 
Eu podIa ｣ｯｭ･ｾ｡ｲ＠ esta 

com aquellas ｰｨｲ｡ｳ･ｾ＠ ｰｲｯｴｾｯ｣Ｌｯｬｾｲｴ＠

de sempre: Curvo.me 
Ulrnte etc. 

Porem digo-lhe somen te, 
escrrv'l porque acho-a de 
mente amavel, deliciosamente 
liciosa. 

Sem nutrir uma paido 
ma e interessada por v. 
tenho ullla sylOpatrua tão 
quanto desintere5Kada e que 
ga a fazer-me quasi 
mão. 

Talvez alguem haja julgado 
os meus actos, mas eu n!!nU 
Importo com que dizem os 
e tenho quazi certeza que v. 
ｾ｡＠ pela mesma cartilha'. 

Continue a me ｾｰｰ｡ｲ･｣･ｲ＠
«esguia como U111 vaso itpliatO 
crystah que me darà muito 
ze r, um pra7,pr differente dos 
tenho sentido. 

Para findar beijo muilas 
as ｳｾ｡ｳ＠ 111 :108. E fique v. lab 
que e a mais deliciosa das 
ras o 

Sempre o seu 
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delicto do beuo 
a dia., q,!ando nal"aua. a..: .. 

<leparo, com o &ltuIo i _-. 
hnbo8 e, dado, a lua o ""W ..... 
" pu<le esquivar de I ＧＭＢｾ＠
'rnr". elog("., tomando .. a .... 

, 11 q ｕｬｾｭ＠ ., fo creV8U. 

hem... 1'0 •• 0 eaplicar; traia ... d. 
IIIl1nllla<lr com que 'tido o beljII 

nçn, lIomeadamente nu e\dad .. 
ｾ＠ ｾ＠ ｈｯｲｬｬｾｵＸＮ＠ AquelJ. chronlca 

m lIItO hem <li-poste d'."oe ｾ＠
pio 'lU", lia razio das cou ••• 

er·,c·llia tel-o COIIIO bale Prlacl: 
no emprrgo <lo seu mechaBl.mo 

ue não mo torne explicito em 
111"'8"8, clr. cjo uniramente commellter 

daq uella "'itura: 
m, quaudo pa.8eava com lua 

",,,,,,,,ulheira 1'111 uma ria ruaa lIel\88 
cidadp, num ge.to muito .imple. 
em uuroço !\ u.ol'luer, offertou-Ihe 

um pohcl8l que pl eseneiava 
｡ｧ｡ｳｴＨＩｵﾷｾ･＠ (scon razão justificada) 

tal proCfdcr f achou razoavel pren
imrnedintumentt.-, arrumando- lhe 

um procesRo uem pouco satia-
It."tolrio. A imprellba francczo occupou-se 

caso c, IIpOZ a Rua divulgação uma 
cor.l'()I1!o pXlI'nordinfll'in, ｣ｯｭＨＧｾｯｵＺ｡＠ apoi
ar II1t91ramrntc "proceder do Jovem. 
embora centra esse houves"em surgido 
｡ｬｾｵｮ ｳ＠ commentnl'i09 que, logo foram 
e. tinrtos. E para demonstrar a nuUa 
ｾＢｊｉｉ ｰ｣ｾ･ｬＡ｣ｩ｡＠ daqut'lIc poliCIai, o expoz 
fi UIII rHlleulo a'saz desagradavel, iuli. 
llla ndou-o a compnrccl'r perante o Oon
'elho de Disciplill3, tendo, para maior 

nda, a sua photographia ' pre
• .• vilcf(in.ln, por alguus dia as revistas 

etc. A.c'·I·tado foi al(ueUo ｰｲｯｾ＠
4.!('der, pOIS, (' 111 ｨｹｰｯｴｨ･ｾ･＠ alguma seria 
l\umls";lvel tal f\l1crg-in vi!'ilo como o 
ｾＮｩｪ ＿＠ ｉＮＢｾ､･＠ Ita muitt> ｾ＠ '!a F.rança uma 
ｬｬｨｯ ｴｬｴｵｩｾＧ｡ｴＩ＠ tao cxtrnordnU\rlamente di!
fuudido 'Iue já e,tá incorporada uos ha. 
bltos maIs usuae. da vida diarin (COII' 
Corme diz·nos o auctor.) 

Embol'a n minha nullidado 110 aSSum
I',to, ｾｾｴｯ ｵ＠ u crêr I( uo o beijo dOl'ia ser 
tan natural corno um c UItl hom diã :. ou 
um ·uô·\ tarde , . Diffiril, entretanto ser. 
110S-hlfl imitar, aqui no Bra7.il o J bei
jo livre da França, IDas com a' espera 
de tempos futuros ... o Rio talvez poso 
"R se eucari'egar tia s ua intrúducção. 
. !' que e.te mal ｾ｣＠ alastre, sem pre. 
JUI ZOS materlae., sao os vótos creio de 
ti, leitor amigo... ' J 

Florianopolis 4,5-25. 

Óbême 11 

GalcrJa de Bnmen3 Celebres 
N. A. 

De todos o, <pro<lut:tos . que 
nos tem ma ndado Lages,-a prin
ce za <la serra- o . 1101l11'Ulo de bo

é o mai pa( ato, o mais retra
hido, o lIIa:s ｳｬｮ｣ｾｲｯＮ＠

Notas elepllt 
DOMINGO QUE PASSOU ... 

.•• de pertou choroumeate ｴｲｩｾ＠
t e: decorreu moroeameate t rilte e 
trlStemeate t riste morreu ... 

Pai.rou sobre todo dia um soa ho 
de tcosteza, baahado, 'maabã, pe
las lagorimas do cé .. e, á tarde, pe
la IUI apagada de 11m sol doente. 

A cidade viu o transcorrer de 
domingo com olbos de d..,seng .. na
do, de. ,que_tn ｾ｡､｡＠ mais espera, <te 
quem J a nao e do mun.lo ... 

ｉｾＧｯｩ＠ dornint.ro. emfim mais um 
caibáu atirado á torceu'te da vida 
que a rolar. a bailar, já cabiu no 
abydtno das COusas passadas c es
qUlcldas, .. 

ｾｬｩ ｕ ＸＮ＠
(:).-

AUDIÇÃO DE PIA TO. 

ReaIJ?OIl-se, ｲｬｏｴｮｪｯｾｯ＠ pass2dt,l, no 
ｳｾｬＱｯ＠ do Club 12 de Agosto, a all
<llç10 de piano das alull1nas da ex
lI1a. snr,l. d. Adelaidc Ga11a ､Ｇｅｾ｡Ｎ＠

Ao Stl ,O dt> veterano c\ub lO'I1-
ｲｾｲ･｣･ｬｬ＠ u 11 Ii,"n<le numero de fa-
11Il!<as e cavllheiros que, durante 
toda a fune.;;;o, n ;10 deixou d pill. 
rnea.r Jarg-ame:Jte os nU11lcros bri. 
Ihaot('mente executados. 

Após o ･ｮ｣･ｲｲｾｬｮＨＧｮｴｯ＠ do progrd 11-

1ua" orgaulzou·sc urn ｰｾｱｵｬＧｮｯ＠

baile que se prolongou por .lgll
mas horas, dei xando "ns presen
tes as mais g ra tas ret:orda.;õc •. 

I:) -

VIAJANTE 

Ap6s alguns dias do ｰ･ｲｬｬＱｾﾭ
nencis em nossa capital, seglt10 
para o ui do Paiz, o nosso jo
vem amigo Antonio l\Iontenegro 
F. Gomes, viajante geral da im
portanto fil'ma adir Filrueiredo 
& Cia. Ltda., do ão Paulo. 

O distillcto viajante que não 
nos visita pela pI'Ímeira vez sou· 
be com seus altos moritos de pu
cavalheirismo, angariar, <>m nos
sa sociedade. um amplo circulo 
de amizade 

Funcciouario de Utll dos nossos 
Bancos, o jo.ern lageano empn'ga 
as suas boras de fol!{a na conver
ｾ｡＠ Com a Mia «pequena, t1111 uli. 
ano de graça e ｢ＨＧｬｉ･ ｬＮ ｾＬ＠ posta por 
｛Ｉ ｾｉｉＧ＠ no Mundo par" consolo de!l«> 
e deSl'ou.olo da gente 

E ' . 
, UIII gosto ve-Ios, um ao lado 

Agradecidos pela sua visita de 
despedida, desejamos ao nosso 
amigo Montenegro uma feliz vil!
gemo 

c lteulstD do Centro C. de lJetrD5 ' 

Respingos ... 
8anla Catharln .. _ terra d. precoef

dade ... 
Appareceu mala um. deeLam_dora; 

de ta \'8. é uma alumna da E. N. 
Garantem U .UU collega., que é um 

｡ＸＸＰＱｾ｢ｲｯＬ＠ um verdadeiro 8840mbro! 
A loven .di.euse. está se especiali

ando, segundo dizem, em declamar 
ver9_08 de poetas fraDcezcs, inglezcs, al
lemaeR, etc, etc. 
. O puulico .espcra. Mcioso. que a gra

cIosa senhonnha ri. um reCItal eru nOb
so theatro ... 

Mais um que reclama ... 
O meu particular amigo e collega. 

anda aborrecido da vido, auorreciJi
C\Ímo! 

Calculem os leiiores, que elle, coita
do, ama com loucura uma jovcn cnrio
ca, ,Iesceodentc da terra de Ilinr\en
burg, e um seu amigo, anda tentaudo 
namora-Ia, á toJo o custo. 

1·lIe. poure amigo, não .abe mais o 
que fazer pora imperlir a ,,"ixão-plnto
nira do louro mancebo, amigo dos cha
rutlls c dos cachimb()s. 

Pnril'llcia, meu caro! 
Eu tamuem jll passei por isto e 

aguentei firme. 

Vai in(11') Ｘｾｭ＠ nc\V!dat1e alguma, o 
nam Ul'O do" doiq amigos com aq t1ua. 
primas 

Ainrla qU:1rta-feil'a, COlHO !l.ignal de 
amizade e solidariedade. um delles, mR
i conhecido por fabulists, pagou uma 
VaNta cOla ao seu companheiro de jor. 
nada... .. 

CORREIO 

lo: I;SOI ... 1/7so" (Capital). Está em n08-
sas mãos o seu trabalho: • Po.1A1 Colo. 
rido. - .Pour le ange blême. - (e.que
ceu 8e da contrarção. Wilson 1) Não o pu
｢ｬｩ｣｡ｭｯｾ＠ por dois motivos bem diver 
808. Primeiro: a sua amada com certe. 
za embarcou no dia 3, e não no dia 1", 
como disRe, portanto, flohiria extempo
ranC'a a sua \!oJJaboração. 

Segundo: rescnte-se de algumas fa
lha. a 8ua obra, principiando pela de
dicatoriu. Como vê, o aproveitamento 
do trabalho que nos enviou é de todo 
im possivel. 

Esperamos, no entretanto, que con
tinue n escrover e mandar-nos, caso es
teja em condições. 

,J/ammdle - {Brusquel Ha muito que 
se retirou d'aqui. Ignoro para onde foi 
a pes.oa que procura. 

(2·) Armando M.deira é psendonymo 
de um joven Infeliz, que chora por não 
ter uma namorada. Quererá a senhorio 
nba alliviar a dôr do meu amigo! 

Se quizer, escreva·me, pedindo iufo,·. 
mações mais amplas' 

Lord-JIIaYOI - (Sio Francisco) Não 
possuímos mais o numero que nos pe
de; eIgottou'S8 a tiragem. 

do outro, a\llbos ditosos, trocando 
p!llascs d'all1or e promessas futu
ra s, l1'UIII cnlevo doce e bom 1'0-
UlO si ｾＬｴｩ＠ I ' essem fóra. co 111 pie ta
ｉｮ ･ｮｴｾ＠ fora, das IIIcsquinbarias, rios 
da Vld", c do b" tc-bofca do povo 
que de tlldo falia e critica sem 
Ined.ir as ｣ｾｮｳ｣ｱｵ･ｮＢｩ｡ｳ＠ que "dvirão. 

Foi posta Ít estampa. domingo 
passado, a c Revista do Centro Ca
tbarinense de Letras correspon
dente ao passado Ulez. 

Tra/.endo uma ｶ｡ｾｴ｡＠ collabora
ção em pros.t e em veno, de aI· 
guus de seu membros, a revista 
veio preenl ber ullla grand ｾ＠ lacu
na que se fd da notar em nosso 
til In, 

Carlos-AlJlo/Jlo (São Josio) Si o amigo 
puder dor um .pulo. á uossa redacção, 
será muito melhor. 

Dlzell1, nJo sei si é lend .• , que fo
ram .os olhos lauguldos t! flacidos. 
ql\a SI all1<,odoa('s, d" sua diVina na
morada, 'lue o prendc', ｾ｡＠ malhas 
ｾｉｯ＠ Amor. !lI' tai lI\\ldo, uc .clt" , 
elt? luort .. 1 _ n o ｾＮＧ＠ (\t'.veol'llha-

rà do , la.;os ｡ｬ｜Ｇｯｲｯ＾ＬｯｾＡ＠
,ap" arti.tÍl'amente colorida, 

é OI natllt 10'" o retnt to do E 1110. 

FallaNOlos J>e""oalmente. 

Ao N.coIdll Olive" •. 
(Em Ca"R da namorada) 

Houve equivoco na bistoria. 
Nilo sou, nem nunca serei pretenden

te li uma couaa que não poderei al
cançar. 

ｾｉｰ｢Ｎ＠ Pl .... 

Raali ao Perro 
O.w.ldo BaJcio 
Aallio Datr. 
Lui. Palmeiro Lopee 
Edgu raujo 
A. dou Souza 
Ni" o Nocetti 
J,,;;o Tolentiuo Jr . 
Nicolau 011 veira 
Dr. 8droundo Moreira 
Ali tonio ｓ｢ｬｾＮ｡＠
!vcn, Araujo 400 
Fi r'11i no Vieira 395 
:llarlo Olero 34° 
J 0·10 J os': Ca bral 300 • 
Ircuio R. Ilubosa 3°0 • 
Ｎ｜Ｎｫｩ､･ｾ＠ Taulois 275 
Arnaldo ))utra 260 • 
ｾｉ｡ｲＢＧｬＱＧＩ＠ ｃｯｾｬｨｯ＠ 50 • 
Lauro Pin to 50 
Cyro R ibeiro 40 • 
QUAL ,\ ｾｦｅｌｬｉｏｒ＠ . D_\. SEU E , 

IIdyetc Ca "pos 1.530 vot 
J en"., Caural ＱＮＰＸｾ＠ • 
Zild" Mol'1lonann 1.0':;0' • 
R"l bel Tolcn tino 935-
Et,a C elbo 930 • 
Cele_te Arantes 9q5 • 
O va )Ioclllllann t!7S 
All\lIfa )lorít7- 850 • 
Heiena Buchele 830 • • 
Addia Mnritl. 8l:j • 
Hyedda Caldeira 800 • 
,,'anda ｂｵｬ｣［ｾｬｯ＠ 7;0 • 
Zelta Mrellmann 735 
Zilda Livramento 600 • 
J \Iracy Campos 570 • 
lta G,;,lbon 5 65 » 
Ada Gullbon 530 • 
NaIr da Natividade 5 15 
Lliá Mur;cy 500 
Cecy Araujo 4 80 
Zurma Luz 430 • 
R u t h :lIuricy 3U5 • 
Jurema Brasil 260 • 
Ancia Brasil 230 
Dorvalina Goulart 110 • 
Ba.tilba Bosco 80 » 
Altair Ba rbosa 60 • 
Genny Neve 5 

Qual o m e lhor <da.llear.' 

11. 

II Votante 

I 
ｾ＠ ］］］ ］］Ｂ］ｾＮ､Ｎ＠

r lbor Ｎ ､Ｂ Ｘ ｴＱＱＱＱ Ｎ ｾ ｉｉＮ＠
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Ely io Simões 
REPRE ｅｾ Ｇ ｔ＠ AÇÕE 

filial 
Flon.nopoli 

Endereço Teleg. "Sedruol" 

Caixa poslill 66 

Run Con elheiro :Ilafra, 44 

S,m/a C,,'"ar;na 

matriz 
Cnrit)'ba 

Endereço Teleg. "Sedrlol" 
Caixa Po.tai, t01 

Cod igos: Ribmo ｾ＠ ｂｯ ｾ ｧｾｳ＠

Rua 1 J de Novemllro,89 -
t· andar 

o ELEGANTE 

Companhia Predial Pa_a.. 
R llITlJ I re ｾ＠ [l) [Rl rell fQJ [[}J 

Registrada na junta Conllllercllll do Est. de . 
.\U T RISADA],; FIS<:'\LISADA PELO (;OV ERNO ｾＧｉｾｉｉ＾ｓｬｴａｉｉ＠

CARTA PATENTE N. 
Nesta companhia com a modica contribllição 
de 2 500, qualquer pe ôa poderá habilitar-se 
concorrer ao sorteio pr dial de 13:000$000, e, em 
d ' faIlecimento, será restituido aos herctellm. 
total da i'llportan ia pagas. 

A unica nesse genero Parallá 

ｾｉ＠ ______ ＭｾＭＢＢ＠ ｾｾ＠
E CRIPTORIO RlTA FELIPPE SCIIl\I1DT. N°. 9, (sol), ... 

aé oya 
TARlO-Agapit.o Icononu.-' 

Tem . empre grande e e colhido ortimento dfl 
doce e bebida nacionaes e extrangeiras. 

eSÍ"au.ran e de 1.& orderr1 

A ElO E PERFElÇlO ! 

ｐｏＢＧｾｩｕ･＠ tambem a melhore marcas de 
charuto. e ciCTarros. 

Praça 15 de Novembro 

CASA OTTO 
. roprietario - Pau.10 Baier 
Encontra- e ｾｲ｡ｮ､･＠ quantilla!le de fi

na joia, annei., prataria. etc 
Querei fazer bon pre ente ｾ＠

i itae a Casa Otto 
ｾＺ｡＠ ｾ･Ｚ＠ Ｇｾｨｭ［､ｴ＠ nO. 11 - Flm,anopoHs 

FALeMI 

o In uperave chocolate 

Grande tock rle calc:adoR, perfUI1Hll'iag 

nacionaes e extl'a ngeiras. 

Collarinho::i, gravatas, meias e todoR O· 

al'ti<Tos neceSSal'iOR li toilctte para 
homenR e R(>1l hOl'as 

I<' azei poi lima " isita Í\ <-ASA AUREA 
Rua ｃＬｬＱＱＬｾｉｉｬｬＧｬｲ Ｌ Ｉ＠ )lar"'I. ｾＧＨｬｬｉｩｬｬｮ＠ dn Rua 'l .. ajalltl 

I Nãosedeixeilluclirporpl'üme 

Empreza Catharinenst de Sorteios ｌｴｾ｡Ｌ＠
cohra só 2.500 e paga de facto 5:0008000. 

Hua J oão Pinto nO. 4 Florianopolis. 

anão Se eltftba 
Barbeiro e co bel1eirO 

Rua Conselheiro Mafra, n. 6 

o ELEGANT 
SEMANARJO NOTIüIOSO, CRITICO E 
Toda coIlaboração deve ser dirigida a Vnllt.AIII 
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