
, 

Ássig: por me{ .300 rs. PRopr.rEOADE DOS SMPRSGAD08 DO ｃｏ ｉ ｾＮ ｬＡｦｴｖａ Ｎｄｏｩ＠

_ _ ｐ｟｡｟ｧＧ｟｡｟ｭ｟･ ｟ Ｇｬ ｟ ｴｬＩ ｟ ｡ ｟ ､ ｟ ｩ｡ ｟ Ｇｬ ｟ ｨ ｟ ､ ｟ ＯＩ ｟ＬＭＭＭ ｮ｟ ｰｾ ｟ Ｌ ｟ ｰｲ ｟ ｲ ｟ ｯ＠ ___ ._%_'fJ'Wn __ d_a_-_"_I11_·r_fJ._J_6 __ dp._, _J. __ '..l_,_l_h,.o_._d_8 __ J_o_o_,o_ .. J....._ -=8:.:'=:M.llfAL 

Para nós, que tambem per- ertervedJote eexpon-

-----
Expedlento 

o TypoORAPHO publica-se nBS M

gaodBs-flllras, 11 &esigna-se na oUi
c ioa do CONSBRVADOR, rua do Prin
ci pe o, 63. 

Os autographoslque n08 forem 
remettido8, em borll ｮｾｯ＠ 8Pjão pu
blicados, Uão serão devolvidos. 

.... 
V,nRcTo RRS: MaDoel Ro drigo\ Pe-

rei ra Ma chado Fa leão. - Herm elino 
B. de Siqueira e FraociRco de Paula 
e Souza. 

Todo e qualqner autograpbo pôde 
se r entregue a qualquer dos dlre
ctores acima ｭ ･ ｄ ｣ ｩｯｮＳ､ｯ ｾ Ｎ＠

tencemos a essa arte honro- lanea esse manifesto dos 
sa e ｾｵ｢ｬｩｭ｡､｡Ｌ＠ ê motivo de nossÜfj conterrlJnp.os colle
intt!ira satisfação o movlmen- gas, sQuda-os sinceramente_ 
to soberbo porque vae pas- Ao tuluroso CENTRO Tvpo
sando a typographla em nos GRAPHlCO TREZE DE MAlf) ren
so palz... demos ､Ｇｾｱｵ ｩ＠ cord, 1 

1\ a sessão desse Cen tro, quallt bulia 

effectuada a 17 do mez de Ju- e ｡･ｳ･ ｬＧＧＧ ＪｾＧ ＬＦ＠ • 
uho, mais de 200 typogra- agra c ' b iUSI!IIlIICl:j 
phos, agitados todos de jus- de se , 
tissimo contentam ento, vi- coro, Id .. 
am-se presentes I... ｾ ＺｮＬ＠ abe ao 

Em o numero 16 da 1[e- tro ＡＮＮ ｾ＠ ___ ｾ＠
vist::- rrypogr aphica, ･ｘＮｬＭＢＧＢＢＢＡｾ＠ __ ｾｾｾ ｾ＠

ＮＮｌ ｃ ｾ＠ ... 

Desterro, 16 de Julho de 1888 

, De dia em dia alarga m os 
ｾ ｯｲｩｳｯｮｴ ･ ｳ＠ luzidos da ce le bre 

cellente s emanario que se 
publica na Córte, e de qu e é re
dactor o intellige nte moÇo 
Sr. Luiz da FrançR, traz uma 
esplendida descrip-;ão ､･ｾｳ｡＠
sessão explendida e tambem 

Em respo, t AR AÇ.l o 

que fjz t' mo e ro 6 
de ta rolha cOI • ＮＬＮ･Ｌｾ ｡ ￣ｯ＠ a 

ve/lção de GuLtembe l"R, os 
)1) 

odac,'ilo, '!tl) ｾ＠

ima den ominação d e 
Ce n tro Ty p og 'raphico 

e }1.o,io. 

os nom es dos nOSSOi' con- med I' 
frades associ.ados_ ｴｩｾｴ Ｎ＠

Os typogrAph os 
nenses, I)() 11. uito de c1 1'

ｾｲｂｲ･ｭ＠ o jmmenso 
(1\ - 'h 

manif Mo solcml1 c 
in,CO ll1m enSlll 'avel J"t'g \sij.

E O TY Po Gn Plrt\ Il p t.O \ ';.l 

cio co m e:-..u b t'u tl l'Ül dt> li 
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TYPOGRA'BO 

ＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾｾ＠
le t l-no som IIte agI j<!C';CI' 

aO colJega a paluwtl 1111-

mel 'cidamente lilOlIgniras 
dirIgida á esta rcd 

｜･ｬｈｬﾷｾ･＠ entre ｮＶｾＬ＠ 'indo 
do C()rte, o jO\'t)ll "r. Jacob 
Bergmanll, m'lrrrOristH, que 
Vt m e'talwlecc(' iHlul ｾｵ｡＠ of
fieina. 

Que àehrante Idylhol 
Que supposiçGO delirantl\l 
A h! e ta col1tJnua recordaçllo é 

11m culto lhviuo e verdacteiro! 
-EspPrarl CrOr em Deu I-eis que folga dema iarla lente 

em retribuir.lh'as inlae Saudal1lol-o n'urr. amplexo 
d'alma. 

o qUtl alimenta meu espirito! 
E eu como um crente, reslgnaao 

e'perarel ... e poral a- hed ... 
Sr. abba' Costa, dis 
redactor do CREPl'''Cl'L 

'H \L-

ｾ｛ＮＭ｜＠ deu, se.'ta-feira, 1', um 
especlaculo em honra abo
liçiio do elemento , rvil, 
pelo <lU o th 'atro 8ch 
todo em gal . 

HYPERDULIA .. 

(L. DeC ) 

.10 SI'. ｊｯｾ･＠ .1. Dias 

Desterro· li> 7 88. 

P. GOUilEL. 

'0 camarim cor de rosa e mAlva , 
por cujas cortinas mal pt:melrav 11 a 

Li! para a- nuladas ｢｡ｮＭｬ｡ｾ＠ do 
luz, a gentil ｜ Ｇｩｳ｣ｯｮ ､･ｾｳ｡＠ de Bell'e

sul. IOcessantemente p1S."IO o olbar 
fltanJo o locommensurnvel t1orlsoo-

lise, um tanto pallida, com uns 

Os disCin los ama 
COll'O semplt', eXIbir 
sarisfactoria!TIen te. 

ores, te e calculando n'um extasl d'amM, 
m-se a altura em que 50 deslurnbl'a I' 

llres de moribunua, e tava deitado , 
loda coberla d renda3, sobre lImll 
c vaLse Longue . Os seus resl. 
nhos 1.tIS, de calcAnlures ro.ados, 
sa hem a meio das chinellas de pero
las.1unto della, o medico da mllda, 
joven. 11Odo, de umas mllneiras de 
eslrangelro, com as comprida" 
rn,i!o{"Japalpa,'s-lh0 o pulsv por 

RECT1F1CAÇ.lO 

n05'0 Ilumero 
arlo nata leIo da 
a- Jzabel' Philo-

arro 
e 5U'1 e. '"7 ;-;> i' fazem,s hOJe, 
pedlOdo.l\es de_l)ulpa '1ãT901lll-(''' 

luntaria oue ccmr.(temo,:. . 
Julgamos qu·, e de oos_ dever 

füzer ･ｾＸ｡＠ r ｉｦｬｾＱ｜￣ＨＩＬ＠ p rq ue a 
ｉｺ｡｢ｾｬｬｏ｢｡＠ de le muitos 008 se 
acba em ｣ｯｭｰｾｮｨｬ｡＠ do .e IS tIO., 
que a estimam iLhtram-l c(lmo 
ulIla filha ... 

I co B Z Irr ｾｵ｡＠

cresce a f.ôr df.' ｭ･ｵｾ＠ ｰ･ｵｾ｡ｲ･ｳＨ＠

-
E eu f to o HlfillltO e enterr(lgo o 

anOlmado de En ber o f IJ( i s mo 
ponto ria terra sobre o qual habIta 
quem de o'loca ｡ｦｈｴｾＱ＠ m li pensa
mento! 

E pas o ｡Ｎｾｩｭ＠ ｮｾ＠ dias rodeado de bano d.ls rendas da manga 
ml'lancolias sem fim. . -E' grave, não, doulol' '/ disse 

Sã quando às v zos d'e.se triste ella, com um ｧｲ｡｣ｩｯｾｯ＠ estremeCI
dflUvlO me d Ｇｾｰ･ｬｴ｡＠ ulllum amigo' I\lenlo que parecia de febre. 
que me anima e ench, · me de ps· - Muito grave, disse eUe. 
perançlQ, ell então esboço alguns 
StrrlSOS e . lOtO mu murar·ma um 
lUvlzlvel a'alma: 

-Eu estou cerlaquc 1\ uma 1011. 
guidez o 'lue súffro. 

-Exactamenle. 
- Esppra: ele em Deu.l -E qual é li causa da 
Que ｉｭｭｾｮ＠ o alllvu./ -Eu creio, minha enhora qu 
Ap ga se·me de rel'euLe o ｩ､ｾ｡ｬ＠ ha duas causas. 

sombr.o, e o futllro elltão ('ÚIl'Ce -Duas? o 'r. me 
que me roOela da p mpas ... que QUiles? diga depressa. 
mostra-me, travez de 'eu. ｬｊｭ｢ｲ｡ＧｾＵ＠ ElIe pareceu besitar, e entrelall Ao Sr. Fra 

hcnrada o arrebalalores uma v,da feliZ, uma sOlTit.. 
ＨＬｾ＠ nos o 

ＭｾＭＭ｟ｊ＠
J 

( ｮｾ＠
, 111 I \:0 

dia 4 do con.., ao lun} 
Joiio H.odl i y_lIl, 7 ＨｾＱｉ＠

A' "'.II·üleüo. 
Seu I ill' . -

mal parentes) 11'I.l1aO 
sa' condole .E'IJ\ Idm 

ｮｃｉＢ ｾ＠u:.. 

ida IÓ de alI:ôl! -E enleiu, senhor. qUites 
p. atiS m julgo certo I' ml'lJ essas ｣ｮｵｳｮｾ＿＠ __ 1:0.....,,-

19o ｱｵｾ＠ ｖｬＬｾ＠ RoL o 011 ,,'I o - cio, re. pondeu ('Ih' afina 
l",. ｾ＠ •. "fII/t • ｾＬ＠ ｾﾷＢｺ＠ hHix;: ｏｾ＠ ｳ･Ｂｾ＠ \ inlc ilnJ11 

. e mil rul!;urs8 lI·ul. J'l , n St',S!'lIt,1 annos dn ｳｾｵ＠ m.lndn 
. laJe ｲｊｳｯｳｰｰｾｰ｡ｱｲｬｬｬ｡､ｦＧ･＠ -Ohl doutorl 

lnCa- -anu 11. j 
.' ') .8 q',P e'l Vira UI) FICOU muito co' r . 1 

c.s V 
lO.. nua .... em 

• 'Zç-, ruasqlJe me captlfl_ . 
cla mais estar doent,'. O rll 

para semprel d'lutor continuou: 
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nhor., 
randa. d.elmliua ＮＢＮＮｾ＠
/idas e doente , 
muito tempo sem Ｂｩ･｢ＮｴｾＬ＠
da caric'l da 48ual. 
Iberes alo como ai nOl'8Jt • 
ponto os medicas estio cfe: aéa:&tdlót:: 
rom os poetas. 
- Oh! doutor! repetia a viscondeua, 
rnruDrscendo cada vez mais. 

E depois dt! breve silencio, per-
gunto.u: 

- E. ., o remedi01 
• -As rosas. mmha senhora, tor-

nam a florescer logo que recebem 
algumlls gaitas de chuva. 

A' doente, desta vez, ficaram lhe 
as faces mais vermelhas do que 
uma peonia I e toda embaraçada, 
voltou para a parede o rosto cober 
lO pelos cnbellos em desalinho. 

O medico pensou de certo que 
não seria de bom gosto prolongar 
Il visita: dirigiu-se para a porta. 

- Doutor? murmurou ellu. 
ElIe parou. 
- Está. bem certu de que não ha 

ou tro remedio? 
- Certissimo. 
EJla respirou. Elle ia sa}. 

T. MAIA • 

Ha úlguem, que te segue e em te ＧＱＧｾｉｴｕｬＧｙｬ＠
A teus olhos occu Ito, e, amando-te O""UIOI,. 
Vê ｯｭｲ｡ｾｴＮｲｯ＠ celeste em cada na .. o 
E ('sse algo!'m. que delira ti VIVe 

ｅｓ Ｂ･｡ ｬｧｕｃｭｊＢｉｾｾｵｾ･ｾｾｾｾｾﾷｾ ｾｾｩｦｾ＠
IJ pa-m p , 

Um dia no sofá dormias iod 
E outro la blo roçou o la blO 
De Leve, e Iscteo e Olt,teu S!'J 
Sem corar, acordaste ao toqu 
Suppões, lI!' ínl-.!alvez, um 

'Enganas.te, fui 

odo. loda maIs tard, 
D marem de prazer teus ｯｬ｢ｾＸ＠
? e OOlva, 68b o alvor do IUJ 

L u.m moço te di.ser U"lIIrn 
BeiJar . te ngllra, és ml 

QUtlm ｾ｡＠

MUTILADO 
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GE 
TAVERNA 

- Que leva Ihi' 
A noite era muito elta- taJ:r81l' 

me cr em um ladrA0. 
- E' minha .nulher crue ui 

maiada ... 
- Urba mulhf'r I.. lias essa rou

p brllnca e Itmga! 
rà aceso rúubador de cada

veres 1 

l m guarda appro imou-se. To
cou-lhe a fronte - era fria. 

-E' uma defunta. 
ｃｨｾｧｵ･ｩ＠ meus labio' ao della 

enli um beijo morno. 
--Era a \'ida ainda. 
- \'1 de, di e pu. 
O guarda ehl'gou-Ihe o Itll>ios: 

o beiço a peros roçaram pelos do 
ｭｯｾ｡Ｎ＠ 'e eu sentisse o e talar de 
um beijo .. 0 punhal já estava em 
minha mão fria ... 

- fioa nvi le. ｉ｜ｬｏｾｏＬ＠ pódcs segu Ir 
di e ell.!. . 

Cominhei. - Esta I"tI cansado. Cus. 
tala a CHrrc"or o I\1I'U fardo - e eu 
clltia que a m{J\lI i despe rtar. 
1" "que ouvi 'em-na 

grilar.e /lcu,li ea,- '''o corri com 
ai 1 esforço ... 

Quando eu pos ei a poria, 
acordou. O primeiro um que lhe 

orrlo epoi 
de delirio, 

!' no'" ii fQi ler ....... est .... 
tuario que trabalhua perleitamln. 
te em cêra, e paguei-lhe UQlI estatUI 
de a virgem. 

Amanhã cúrneçal'-se-Ila a 
procedera cobrança do se-
gundo mel. ' 

Pedim· s, pois, aos no sos 
a signantes pontualidade, e o 
obs/"quio dI'! continnarem a 

receber /lOS 11 folha. 

A' Redilcção. 

e 

ANNUNGIO" 

GEOLOGIA 

saiu da Meca foi UIII .1-_-- () 'J TCi 

MUTILADO 
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