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Expediente 
grandes escriptores} escri- onde ｾｉｗ＠
ptores em cujos Cf rebros auO Typ IOflHUf) pu bhca-se Das RP

g':J odas-felras, e aSSlgna-se na offl
cloa do COl\SERVADOfl, ru .. do Pl'ln
l'lpe n_ 63. 

r oras de pensa men tos sem- a 

pre refulgir.am,occupa r 

d'elle d -'I 

pone 
Os ［ＺＮｵｴ ｾ ｧＧｬｬｰ｢ｯｾ＠ que De!.!! forern thr r 

rernettldos, em ｢ ｯ ｬＧｾ＠ túO g'jão pu
blicados, uão sei fio ､･ｶ ｯ ｬｶｬ､ ｜Ｌ ｾＮ＠ Gu MUTILADO 

quP. n 

￭Ｉ ｲｮｲ｣ ｔ ｯ ｒｅｾ Ｚ＠ - \hl) cpl ｆｾｪｦＧ￣ｏＬ＠ lebre 
Hort rlgo Falc;Io, lI erro!'h oo Siquei- ventar da IIJlprensa, d'e. ' 
r il e FranCISco de Paula. 

Todo e qnalqu er r\ lltrg-rapho roJe 
I'e r entregue a qualqnPl' dos dlle
｣ ｴｯｲ ｾ ｳ＠ aCima ｭ ･ ｬＱ｣ｬｏｮ ｾ ､ｯｳＮ＠

arte maravilho<;a, sorprel-
dente, a que llÓS n05 de 

mos com ･ｸｰｯｬｬｴ｡ｮｾｩ､＠
alma. 

Na primavera do ann 
1400,nasceu Gultemberg. l:!. 

Moguncia, cidade feli7 tI 

ra natal e berço inf 
Desterro, 11 de J unho de 1888 artista, passou ellp. 1 

sua juventude. Da r 

J, GUTTEMBERG r miliaSulgelochsurr 
berg era elle desce 

Co m a rapida biogl'aphia Contava então 
el o vulto immortal que epi- quando partiu , 
'--A Pha estas toscas linhas, ul'go e abi se e: 

" 1é1ntamos 11 (je a pri-. Doze anno 
{ra pagina elo nosso mo- r 

-?Gl\.\PIIO, que teLo I 

" J 
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u 
não fez, 
mellto, o 
um3 da 

U, Dão ｾ･＠

otivo de
de 

TTPOGRAPBO 
1& 2 

de Olro, e sl.b o docél de laminll ' 
cruejadas de e 'mera Ida , lia poei
ra lumino li da 1I1ll1'lhy,ta' e du 
topazio qUI! bordnllm t) m:!nlo re
al, cahido em folh<), li eu pé ' , 
o rei di e p8ra a prim' ira: 

- Eloohl lu tens os olho formo os 

_ &5 

cuhIU ao pé do lbruno, ajoelb da e 
banbatlll de ｬ｡ｧｲｩｭ｡ｾ＠

e os cllbello' de UII1I1 deu-a nizt' o 
llemanha que lu ､･ｳ･ｪ［ｬｾ＠ mil ': no munJo e pu 

-Senhor I eu não quero u ceplrQ 
de diamante, nem a corôa de ouro, 
nem a caçoula de nardo e myrrba, 
que me embriaguem ele ｲｩｱｵ･ｺａｾ＠ a 
de sonho Eu qUllrn apcnos v01!ar 
á minha rhollpanll ondtl está (I meu 
amlldo, ondtl só hll o sCI'plro aelll ' 
manlmo do seu' braços, e onde SÓ 

me embriago rom o perfullle elPrno 
dos spus beijos I 

d3r-t'o·hei. 
Foi então que a primeir,1 douzd la 

abrlllJo as p'llpebr'h. meio cerru
da' como n'um sonhu: 

- Eu quero oquello sceptro de 
rainha. aquelle sCt'plro f Cito de diil

mantes do oriente que offll carn o 
brilho do sól. 

CO:-.lSOH.CIO 

f( 
Uniram-se hontem pelos sa

grados Itlços do Hymeneo, a 
'\lente me- Exrn. ';:r. D. Lucil!'t M(J reira 

lIa e e o Sr. Jo é Antonio de ｓｏｬｬｾ ｾＭＭＭＧｉ＠

MUTILADO 
que 

mão 
• gno 

ｾＭ［［＾ＭＭ ＭＭ
La. 

Grata lua de mel lhe 
ejamos . 

de-

de ｾｬ･ｭｰｬｬｴ＠ , aberta ao pé dos COl\lPA:-.IIllA ｇｙｾ｛ＧｬａＺＺＺｔｉｃ＠ \ 
de A.hed. Olze o que lu que-

h . fi 1 nle rUI'!ll correu a semana Ulun(lll e eu dar-l'o- el. as a 
leY,lOl0u,e tímida, e pa ada. 

J a delicia de _ \Ia mlo, em granJe lempora l de chuva e 
como umll m.lgnolia d) venlo não s6 fez grande estrago no 

J,uspirlJu: panno do circo olympico, m<ls lam-
Eu não fjut!ro o ｾ｣ｬＧｰｴｲｯ＠ de (Iia- bem alagou tod .. a arena. 

'I quero flUI' lodas as mu 'e:\la-feira enlão, O s61, que pare 
'lhl!1fl 1\ tlHlllS ｰｬｾ＠ , e vi t:ia, por sua 8usenCIll, nchllrse (\
,oula , de nardo e de muado comnu,co, veio sorrir-nos a-
embriaguem de per- legre, n'um desfolhar pleno de seus 

,lo rl'i dos rei ,do raiOS adamanlÍnos. 

AS e das montanha' A Terra r"gelllda e mudida pelo 
vento e pela muila agua que sorve

fi:, ri 

.. 
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