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ANNO I REDACçAO DE JOSÉ RAPOSO NUMEROt8 

EXPEDIENTE 

,,«Luct::n ｮｬＧｬｴＡｩｾｮｮｲＭｬＡｉ･Ｎｨｄ＠
110 el!lcriptol-io do <Jornal 
do ｃｯｭｬｮ＼ＧｾｉＧ｣ｩｯﾻ ＮＺｬＮ＠ p.oa{"a 
l!llarüo da Loguna n, 14. á 
ｾ｡ｺ￼ｮ＠ de 18 por trimest"e 
e de ｊＡＤｾｏｏ＠ COO'l port.e pelo 
Ｎｾｯｲｲ･ｩｯＮ＠ devcHHJo o paç;a. 
!sent{l ser f'eUo adiant;-oda. 

rnentc-

P ublic91"-l"le·ha dURS ve 
ｾ･Ｖ＠ [lOt- sea ,.na, ás quint,3@. 
b-I":!>" e dnrni '(;0"'. f.!endo 
ｾｾｮ､ｩ＼ｬｯ＠ o nuo.ero avulso 
a ｾｏ＠ ｉﾷｴｾＮ＠

O numero ntrnzado 
"LllIctn.» ctlliltará 0100 .·8. 

tJ>ubliica-!'Ie nnnuncios a 
. ｾｏ＠ r!;l. a Unha e arlti§'os 
incd5ctornac!3 a ""O rs. 

ｆｩ｣ＬｾｮＩ＠ enearl'cgodo"l de 
ｉＢ･｣･｢Ｌｾｲﾷ｡ｮｾＢｾｮＮＺ｜ｴｵ＠ .. as )a.ra 
:"\ (Lue't'" 1) O':' ｾ･ｧｩＮｬ＠ ... ｯｾ･ｾ＠ Ａｩ｜ｇＮｾﾭ

nhou·e@: 
ＧＢｾＢ｡ｮｬＨＢＬ［ｅ｜｣ｯ＠ Monteiro Ca

ＩｲＺ＾ＮｾＬ＠ no Lt ｧｵｮＭｾ＠ c C .. cguc_ 
zias 

• João ｾ｡｢Ｂ｡ｄ＠ dc ltlic 11 o, 
!O 'Tubarão, 

･､ｩｮｬｏｾＱ＠ oncareoidalncn' 
'l.e nos nossos assignnntos, 
tant.o ( n c:'1ljpit-al corno d 
tõ,'o. ｻｬｾ＠ rairvas:u ｲ｣｣ｾ｡｣ｮｬｬｬｬＧ＠
ilIllUne(Unl1.nlcnl.e. quando 
houve.o ｨＭｾﾷ･ｧｵｬ｡＠ .. ;'dade nn 
･ｮｾｲ･ｧ｡＠ d-esta '01" ao 
ｏｾ＠ nriginoes enviadus ｾＮ＠

I'etlaec;.,ão não serão devo!
vidos. emhora deixeln de 
6er [H.lbnicatlos_ 

Quando durmo sobre o meu corp'I, 
os sonho;; entornam douradas casca
las... As ali ror.1S são bellas nara 
mim, porque têm diadema, de o;Jro. 
Arn!\-se geralmente a montanha pela 
verdura basta e frondo a, que a re
veste; eu ailJO a montanha; porq ue 
smto lá dentro da crosta granitica o 
espesso filão dourado. Ha quem ade 
re o ciciar do corrego, cachocirando
se pelas pedrinhas afóra; eu acho 
apenas adc.ranl o ribeiro, quando 
rula p:t1hetas de onro nas areias do 
leito.,. Cum o ouro faz·se o d"mini!l 
e fundc-se o thron I. 

O. iplperadores romanos faziam 
escul()lr em ouro as proprias figuras. ,. 

O, raios do sol são de ouro . 
ElIlUlI1, cu ｾ｣ｲ￼ｩ＠ C(jnqulstada pelo 

0l11'f).,. A forrno 'ura lei;) a gloria de 
valer o ｾｲＺＢｬｊ｣＠ tlletal c de poller lro
car-'c pur elle . 
. A llllllhrr qlle ｾ･＠ dei:o conquista r 
pcl ,) ll11rll [lass,1 a ser conquist,\tlul"I; 
a fraqucza d,\ f,l rmowra tr:lllsfundc· 
,e nJ. omnipotellcia do mctal ... 

De que scniria a nó, ￼ ｵｴｲｩｬ ｾ＠ mulhe
re,;, a belleza, se a belleza não fo sse 
ouro no mercado d:\ vida c ｳＧｾ＠ (1 ouro 
nIlO cXlgisse u formos!) ,o;;co lia nossa 
CanlC para () mais lilltl realcC?I. " Os 
honlOlls domilJ<lm pela materia, que 
é o uuru, nós dominamo,; pelo Ideal, 
que é a scullcção. A alliullça dos 
J,)U, d'lllIillios faz o dUnlmio :<uprc
Inll .. . Esta é i\ I'erdade, Por i5s:I, eu 
quero um n:livo rico. Um llllivo dc 
uur,,; do OUI'\I maSSlç,) COnl') () bezer
ro til Velho Testa.DI'nto",Pcrtcnço a 
quem 1I1ais Jcrl ... O c Ilã I vl1lear da ,,. pon.bo e a cstrullrneira v 

cun,tlha CkIUl<\ a isso vender·sc: 
Eu quero um noi,,() rico ... Que Eu vcnJJ-me! 

não SC]' a formoso I". FOl'mIlS'1 J' á Sflll * 
* * cu ... Quero um noivo de ouro, Jc . . , 

ouro C0ll10 O bczrrro. Eu estwa horr :lI'lsadn , E elh diZia 
. :Adoro tndo qU:llltll e de ouro: as, 'I hrilhal:te I:átadupa ,de ｢ＮｉＺｾＬｰｉｈＧｬｬｬｩ｡ｳ＠
JOlas, as moedas () o bezerro mosa ico. I com aquellcs 1111111 ISOS lab\ll, , que eu 

suppuzera feitos para o mormnrio 
doce das santas confidencias da ,ir
tude c do aml)r .. , 

Como era horrivel a lagarta ama
relia du ourl), a sahir por entre as o 

rozas d'aquella bocca I 

Oianta de nó,;, IIi. em baixo, no 
jardim, h:lviam accumulado a um 
canto uma grande porção de estrume. 

SolJre o e5trume, uma pomba 
branca, de lindos pés sauguincos e 
sanguineo biCO, revolvia com as 
unhas o mon te infecto, procurando 
ali mcntn" . 

Fez-me estremecer o epigramma 
da casualidade. 

RAUL P Ol(PÉIA, 

ｒ･｣｣｢･ｭｯｾ＠ a «Matraca •. 
Orna n sua primeira pagina o re

trat ,) do finado padre Joaq \l im Gomes 
de Olll'eira Paiva. 

As cri ticas estão engraçadas. 

Está an nunciado para hoje o es
pectaculo da «AlI'aro dc Carvalho» . 

Isso quer dizer que 10 0 0 á noi te 
'dd l>l , a 30Cle a e esco lhida, que costum:t a 

frequentar as recitas da sympalhira 
as:;oclação , estará á postos, no San
ta Isabel, pam applaudi r os bri oSlls 
amadores , 

Repl'eseutar-se-ha o «Jocelin», 
um bellissimo drama 

Segundo ｾ ｯｳ＠ .consta, partirá para a 
cl!r te, no pfllnell'o paquete, que vier 
d'l Su l, o Ex,m . SI'. Or . Firmino Go
nli'S da Sill'eira, exonerado, a seu 
pedido, do cargo que tão dignamente 
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d b C d I·· d 3C e e'quece a caixa de phos-occupa\:a-o e c e e e po ICla a 
minh'lI'am n'es n direcçãu 
mai, deixar,lro de seguir o ｩｬｩｬｬｾ ｲ ｡ＧＧＧａ＠

marcado pel,) CórJ luminoso. Da 
teriam morrldo fio fome e de sede, 

proflllCla. pholos. 

E' menos 
nos fica. 

O ami"o a encontra c diz aO mo-
um homem serio que 'to 

leque: , 

A pltriotica colonia Cranceza, en
tre nó c'tabeleciua, pretende com 
memorar, na proxima tcrç;!-Ceira , 
com um blnqUele, o 95· anOlvers -
rio da tomada da Bastilha. 

• 

Galeria de t;ypos 

BRUSUNDAl\GA. N, 2 

Alto. 
Magro. 
Feio. 
Barbado. 
Proles'or do Instituto, escriptor 

massudo e pouco aceiado, devoto de 
Lourdes, quando lhe convem, e ma· 
luc l e na5ccnça_ 

Na terra em que sõ vivessem sujei
tos como elle as la\adeiras morriam á 
fome. 

l\ão muda a roupa branca. 
Budum é malto. 
A's vezes parece um ganso, outras 

um porco. 
Veste touca e amarra o ga to (sem 

allosão ao cujo). 
, Usa oculo . 

Em poliLica_e como o seu collt.;a 
Silvio. 

Quanua ora,que cacetel quasi met
le o dedos pelos olhos dentro. 

Quando o chamam Goul'eia se der-
reia. 

_ Vao correndo e entrega ISSO ao 
Sr. Brusundanga, 

O moleque corre. 
Brusundanga n.2 tlmbem. 
-Olhe os phosphoros, seu. BI'U

snodanga ｾ＠
-Quem me :leode! querem ma-

tar-me I 
E o moleque correndo. sempre. 
E elle Lambem e a gritar. 
Afioal... pcLff I 
Espant<lrrou-se o Brusuodanga 0.2 

n'uma C3sa de oegocio. 
Levantam-n'o. 
Sacodem-o'o, 
-Que foi isso? 
-Querem matar-me, Vcm gente 

correndo atr:lz de mim, e de faca! 
O moleque chegando olIeganle: 
- Sz.nnó m3ndou ｃｬ￼ｲ･ｧｾｲ＠ ･ｳｳｾ＠

caixa de pho phe a seu. Brusn n
danga. 

Table::.z.u . 

os regatos nãO dessedenta som os 
pos e a> boas camponezas nno lhes 
ｲＳ＼ｾｾｭ Ｌ＠ de vez em quando, uma 
do p<Io, duro de mais para ser comido 
pelas gallinhas. 

Guu ava dó o aspecto, enfeza(lo e pai
lido, dos dous pequeninos vagabun:los, 

Uma manhan, tendo ambos 
na adolescencia, sentir3Ul ｱｵｾ＠ se ama • 
vamo Desde então, o sau destino mu
dou. A miseria nno conseguIu entriste_ 
cel-os;osamargos da pJbrcza diluiam-se 
nas doçuras do amor. Cobertos de far 
rapos, queimados pelo sol e alagados 
pela chuva, nem por isso inveja vum as 

ｰ･ｳｾｯ｡ｳ＠ que usavam, no VArão, frescos 
estofos, e no inverno. capas forradas 
de pelle.: . Jornadea valll lou" o dia, per
correnJo as povoações, parando na 
praças, defl'Onll3 das casas ricas, cuj 
janellas não raro se abriam; o defrofl 

d d das estalagens, O caso deu-se ｮｾｵｭｬ＠ c: a c VISI- onde a ba fica va f1l 

oha d:l nossa, 

TIDUltCIO, 

Os beijos de ouro 

I 

Ella cantava canções que as ave;i· 
td' lhe ti"h IIn en,inado, mas a sua voz 
"ra muito ma:s melodiosa do que a dos 
pa"ari nhos; ello tocava pandeiro como 

camponezes, ella cantava, elle "":,,v: •• 
pandeiro; Sl lhes ｲｬｾ｜Ｇ｡ｏｊ＠ alguns soldos 
- o que succedia fr equentes vezes, 
vido ao seu aspecto insinuante,
varn coutentiss:mos;mas nunCG se 
giam, si a colheita era improficua. 
lavam -se em jejum, com o esto 
vazio e o coração cheio; nem são 
gno, de lastima os f,lfuintos, a quem 
amor offereca, à noite, sob a palpi 
das estrellas,o di,.ir.o manna dos beij 

ｾＱｵｩｴｯ＠ amigo 
Pitada . 

do nosso amIgo sr. um bohemio; e a'sim iam pelo ｣ｾｭｩＭ
II 

Tem as vezes difficuldades elJl en
contrar a porta ce casa. 

U Alexandre, 'eu I'isinhu, c 'iucm 
o acode, em taes emergencias. 

Quem quizer descompor alguem é 
procuraI-o. 

Inorato immensamente. 
b • 

Tão depressa louva como vItupera. 
No dia em que entrou para a Ir-

mandade de S. Francisco ... 
Que turca! 
Um facto: 
Brg undaoga n . 2 fae uma noute a 

Casa de um amigo. 

nh9s fóra, acompanhados da sua mu- Chego u, porem , um dia em que 
SiCl, bos se 'cntirulO profundamente tri 

Quem pr1m ｾ｝ｬ＠ ? E fS um) pergunta I Colhi,1 .. e\'e , () frio reblh1Va IIS calrlle .. 
a qua não saberiam ｲ ｊＧ ｰ ＧＩ Ｙ､ ｾＢ Ｎ＠ Lem
bravam-,e appn"s que nunca tinham 
dormido em um.! cama ou com ido em 
mesa. Pequenos, corno os pardalilo, 
implumes, elo conl raram-se um dia enl 
um::! estrada: ella vinha do m ,tto, elle 
sahia do um fo>so,-ambos ,I b (o,lona· 
dos por duas mãe. descaroaveis; aper
taram a mão um rio outro e ｲｩｲ｡ｭＭ ｾ･ Ｎ＠

não tendo ｲ ｾ｣Ｉ｢ｩ､ＨＢ＠ havia ｴ ｲＨＩｾ＠ dias, 
nhuma esmula, camb.lle"ute" exh"us
ｴ ｦＩｾ Ｌ＠ refuglaram ·se em uma granja 
fust igad a pelo von to, Deba lde 
r:lm ardentes caricias; os labios, 
mo unidos,lembravam· se de quo nao 
nham co mido. E () ｲｬ･ Ｇ ･ ｾ ｰ ･ ｬＧｯ＠ do ｾ｟ＮＢＬＮＬＬＮＬ＠

te ･ｸ｡｣｣ｲ｢｡ｶｾ＠ a angustia du fu 
Quo furi am, qu e seria dei los, si a 

Chovia ｏＧＶ ［ｾ･＠ dia; mas ao longe , uma d'(da IP1) .. s Soccorré'S.? Tão ffiUÇ'h" 

banda do céo tingia- se de purpura; ca- ha.iam de morJ'er assim, 

mais 
sereI 
ricos 
piolo 
numi 
euem 

Os 
de U! 

, -, 

poder 
sempl 
bocca 
uepeu 
del ta 
dss , 

Diz 
appar 

prod'l 
50mbl 

d"s I, 
｢ｲ･ｾＬ＠

recial 

ｾｩ｜ｯ＠

mund( 

princ( 
grau.l 
le cún 
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por tOrlll , estendidos na INdras, me

nos d u ru do que o coraçlo do homen" 
_ . Il rA po. Ivel, disse ella, qUA a 

ProvlllellCi,L nos negue o q ae da a toda 

rarw 
cru tada. de pedrarl O •• ptoto 
terior do edillclo 1I1/) era aada I 

n gento: lume p:Lra se aqllecer e um da sua. magnlllc8nciu ID&erDI., 

bocado de pllo pua ｾ･＠ alimentar' E' Seria um nunca acabar, I 18 tentai

triste lombrnr-so uma pe.soa que em- 18 de crever tI dos OI mo.eis preciosos, 

quanto tanto; dormem rogaladllmente, toJas 11 estatuas de ouro que decora

dontro de boas ｣ｬ｜ｾ｡ｾ＠ ｡ｧ｡ｾ｡ｬｨ｡､｡ｳ＠ e vam a sala'" ttlclOI os iUltres dI! Pedra

quentos, ｮ ｾ＠ estamos aqui, tremulos ria que scintlliavam, suspensos dos te

de frio, c,)mo ave. inhas sem pennas e cto<, Os olhos cegavam ao encarnrem 

sem ninho! tantas maravilhas. 05 propri&tari o< 

EUe nlo respondeu; chorava . davam ahi feslas, que oram rcputldas 

De repente, a figurou -se-Ihes que ti- iucomparaveis. Mezu tão comprida., 

nham mor r ido e q uo entravam no pa- qu e ｰ ｯ ､ ･ ｲｩ ｾ ｭ＠ da r logar 1\ um povo in

raizo; a g rdnja il\uminou-se , respl an- te tr o,os ten tava m u ma ｾ ｸｨｵ ｢･ ｲ ｡ｮ ｣ｩ ｡＠ de 

decente como o 'IIs tro do dia ; u ma da- manja res deli cadissimos e de vinh os ra 

ma , formosa corno um anjo , vestida de ros ; os escudei ros t rinchavam os fa i

brecado ve rde , empunhando u ma va - sOes da Ta r ta r ia em pratos ele ou ro; os 

rinhu de ouro, aprol>im'lu-se. copeiros deita vam o vinho das Oa nari as 

-Pobr es pequ,'nuq, di.se <lUa, o vos · en, taças f"tas de uma .ó ped ra fina. 

so infortunio com mo' eu - mo e quero 

proteger-vos. Depois de ｨ ｾｶ･ｲ､｣ｳＮ＠ ido 

mai pnbrcs do que os mai- miso r ave is , 

sereis tn .. is opulentos do quo 0< mais 

r icos; rI S vos os thasou ros 'cr-lo tão ço

pio,os, que não achareis neste paiz u m 

nume ro de cofres sufficientc pa ra os 

encorra r . 

Os bohemios j ulga ram -se victimas 

do um sonho. 

- Saibam que cu sou uma Cada, cujo 

pOller é Illimitauo. D'hoje em diante, 

semp re que qualquer de vó, abrir a 

bocca, sa hil à d'ella uma ｰｾ｡＠ de ou ro, 

uepende, pois , da vo'<a vonbde pos<ui r 

des tantas ｲｩｱｾ･ｺ｡ｳ＠ quantas appeltlce r 

des. 

Dizendo o5tas jla h ｶｲ､ｾＬ＠ a fada de, 

｡ｬＧｰＱｲｾ｣･ｵ［＠ u COUl". ｾｬｬｬ＠ virtude de te 

prolllglo, os elous tka,sam mudos 00 aS

sombro, dI! bocc. abe r ta, cahiam - Ihes 

d"s labios , ducados , se'luius,flol'ins, cio

brõe" e t.lo las bellas moeuas , q ue pa

reciam uma chllvaue ou ro, 

III 

Si algum pobre diabu h!ninto 'lntras

re de rE'pente na Clq de janta r , enlou 

q uece r h da surp rcz 1 e ｴｩｾ＠ j ubi lo. Como 

ora de presumir. não fa ltava m convi 

vas para ndmlrdre m IJ louva r "," de lo 

tus as man eirH os amph , lrlões quo os 

recebiam com lão ex trao rdlnnl'la pom

pa . E o que aintla mais contr lbui a p ,ra 

ox,d ta r a al egr ia ,los conv i vas, e r a o 

galunte phenumeno do p r incipe e 

princoza não abri rem n'JlJca a bocca 

para comerem ou fallarem , quo n:lo 

brotassem de SdUS labios peças de oi r o; 

os cria.ios apanhl vam as moedas bn

chi'llll cestos ,e d isll ibu iam -as ,depois da 

sobrcmeza ,a t d IS as pessoas presente . 

A f<lm, de bnta riq ueza e generosi 

nado "'lltdhnu-so a pon to que chegou ao 

p.,i? dI< Fud:ls; ｵｭｾ＠ !le l las,-a q ue ti 

nha ｡ｰｰｾ＠ recI ,I,) ves tida de broc 00, na 

granja Lxpo>ta ao ventO ,-firmou o 

proj cclll 11. visi ar os seu, PI'< ｴ ｾｧｩ､ｯｳ Ｌ＠

alim do ve r ､ｾ＠ pedo a feli Clll nde que 

lhes dél'J e r ocabe r lJS ｾ ･ｵ ｳ＠ agradec i
mentos. 

Mas quan do ontrou, à r. oi te, no qual'

to ｓ ｕ ｬｬｬｬＧｴｬｬｏｾｏ＠ onde o pr in c ipe e a pri n

cez,l ｾ｣＠ Ibav uu tio ncnl ber- se , fi cou 

prll fondalllollto <\,Imi ralh ! Longo de 

. ,_r.. ,.IIILt!III'. 
.. t"f.I&oI.,.. .. y_ eorte, 

-AI d. ndl, boi f ... 1 lIdI .0.101 tio 
inf.Ii ... qu. mOrreNIIIIII d. dlllOllIo, 
si acue 1110 mer'CI!rmos a .0_ com
paixlll, 

-Dar-se-' caso que nllo vos julguei, 

sufficientemente ricosf 

-Delc3siado o lomo. nós! 

-Dangradar-vos-á .ardes sdo.pre 

cair da bocca p3ças ,lo oiro, e prefori 

re iS, talHz, para variar, que eu fizes

se brutal' dos vos, os lablos diamantes 

e saphiras, grandes como OYOS do rola! 

-De modo algum! 

--Dize I então qu e vos amige, porque 

eu o o lo s l he rei advinhar. 

-Grande f .ti a, ê mu it o agradavel 

aq u9cer- se a g.' nte qU 1nJo tem fr io , 

dorll1 i l' em um lei t o de ｰ ｾ ｮｮ ｡ｳ Ｌ＠ com er 

o q 'le Ih9 fi ppetece: mas h a uma ｣ ｯ ｩ ｾ ｡＠

su p" r io r fi todos esses gOSllS: é be ij l r a 

boca do ente amado? Desd e que nos fi

zps tes r icos , r. u ncn ma i' , ｾｩ＠ de nós! 

expel imen bmos ･ ｳ ｾ｡＠ felicidaele! Cada 

vez qu e os nossos lab:08 se un em, sa

hem de lles de tes taveis e'luics 0 11 hor

r iv eis duca los, e li só o oiro q ue 1.6, 
beijamos ! 

- Ah ! volveu a ｦ ｾ､｡ Ｎ＠ não ti nh 1. 

p"nsádo nesse inco n ve n ien te Mas n1in 

conheço r emed io pa ra es'e ma l, e ó 

miste r q ue V,)S I e<igne is . 

-:'lu 'c:.! Compa,lecei -v o.; d'l no<,o 

inCortunio. :\ão s'ria ｰ ｾ ｳｳ ｬｶ ･ｬ＠ retlr a r

n ,lS o ter rivel do m que IH S c lIlCO,le"tp,? 

- De cer to q ue é . ｾＱＮ Ｌ ｳ＠ ael v irto vos 

que não 'ó perder óis a faculd adu de 

e 'pa l h"r Olro, c Imo fica rei' pl'l vudos 

de t .!llas as r iquezas que pos ' uis . 

-Q lU im p Ir h ! 

Ｍｓ ｾ ｪ ｡＠ aSSi m, dissd ｾ＠ fada, faça -se 
,I Vlls ' a vor. t ade l 

A f.Ld a b ll eu co m a vari nh :I , e c ll es 

acha r am -se de ropJn te pJ r lli ,I(l; na es 

t radol, de i lados na granja ex pos tos ao 

vonto o v,)l v id"s li i nfim a miso n a. Fa-

N.to tar,IOIl que se div ul gasse no 

muntlo li ｦｾｬｕ｡＠ de um pri nc ipe e do uma 

ｰｲｩｮ｣･ｺｾＬ＠ que habitavam um pJlacio 

grau,l tl c" mo uma cllbdo o ｴｬｯｾｬｵｭ｢ｲ｡ｮ ﾭ

'e como um ceo const!l ll iHlo tio o trol -

l"s temuuh ,r -Ih ,' alegn:1 H dI! agrad,,- mintos , mntrapi lhos , tr"lllu loi ,lo fr i .. , 

car lho , oU".; }h·lh:u·,uu-se.l he aos como as aveslnh LS som ｰｾｮｮｮＮ＠ e Sll lll 

• 
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ninho, o, labi,,. encont'·ar. m·<e o o 
ｾＢｩｪｯｬ＠ rr,l i t UI U -I hes 1\ pe I"lliJ.1 fel i cidad·>! 

. CATt:LL8 ｾｨ［Ｇ［ｄｓ＠

Afinal ti remos occl-ião de ,'er o 
sr. Palmeiro. 

FOI uma ue illusão: acham II -ofelt', 
porem I"estldo c ruo um fi:;uri no. 

Lcmbramo'-nos do Raunier. 

Intl'rcs anti irr.a a qUI'slão do Dr. 
Baymal 

f.,lIou -sc, fallon -.e muit .) c, p"r 
fim, houre uma inundação de «IOCI
dentes •. 

[ma eioridencia. e nada mais. 
'- ã) uns panul'" Is-e'premem - e 

ｴｾｮｴｯＬ＠ t oto es-as m 'nlaoh.l· para 
produzirem um ratinho. 

o r. Cbristovão ,ahiu do. p'l
la, e perguntou a·) .Con crvadtlr. 
se aquillo de «traição, era com (I 

egrup:> de mais · do um. de que i: 
frJurcot) pre. idcnte. 

Ú ,CJnscrçad 1r. re. p nJeu-lhe 
_mai. tarue.-e o homem \. Itou ao 
cooforto !\) 'pala.. • 

Qua<i t. CuO tipa. 

O" con ervadores andam murch s 
como cara de relha . 

• -" baixa o alta politica tu!\o f:lC 

tão mystcriosll que a j fita dI) coure 
já ｱｵ｡ｾＱ＠ oem desce ladeira. 

Até e"pera r não é ta rdl'. 
E. percm, pOIS. 

ｾ ｉｵｩｴｯ＠ tem chovidr,! .. 
E o p:dacio d\ prc idencia ca,ta 

\("z mai, "enie fica. 
ｾＢ＠ comparando, parece I1ma (.,

lha de • palmeira». 
E agora qu e i: o telOro d 'cllas fio

re ·ccrcm ... 

BE;,;ro DOS .. . 

ANNU CIO 

ｌｏｌｾ＠ ｾｭｯ＠ N, .. T. .\ 
ｉｾｔｅｒｾａｔｏ＠ E EXTEI:'\.\TO 

DE I:\STRUCCÃO P RI}l .\RI' E. ｅｃｕｾｄＮ｜ｒ｜Ｎ｜＠

5 Rua da Paz 5 

Praça On ...... o da L ｾｕｬｬ＠

"l . 23 

Os 8r". '\lh CI"plor,>, poll'lI\ mal' Inr 
bu ... c \I' ＬＧｾ＠ ex.,:.mpb n ... ., d 1 Il h :\"'<:;lJ a
tur.I'.:i. P ru;.1 BI!:l, Ih L 'In, n. ＺＳｾＮ＠
ｯｬｬ､ｾ＠ \ >'l.; tlmb In <". ';: ｾｏｬｵｷＧ ｬ＠
.loque!1 I OUI"I p<,r :3 000. 

() 
lIEBDmIAD.-\1 10 HU."v,n.. .... 

CRII'lCO, SATYH!CI) g 

56 Rua da Qui\.lI.LLQ& 
(CORTE) 

P"cço das (I •. 'i!Jlla/w'as 
t)l',)vincias 

Anno 
Semestre 

Pagamento ad iantado 

COl'rc'pondente ,Ia Emprcz :I 
provincla 

JosÉ 

RECEBlDO, DI F1tAr'<; 
Manteiga suprraor, de Frallp. cm barris c latas de i kilo . 

Bitter ｬ･ｾｩｴｩｭｯ＠ superior 
Salame excelle.Jtr, 11111110 fles··o, rj'I t:d,a 
Vinho BordC3ux, Conservr.s alinJl'lltares c Vinhos e,;pcciaes. 

To I. s ('ste,; ｾ･ｮ･ｲｯｳ＠ tem n ah:l1x .. 1"ii!1l rI,. t'm seu Deposito ã 
B,rão 11,\ LaolJlI:I, n. G. 
JO.é 

E' impos'Ivc! c"rnl'r"r·, clLlprül 0111' 111 1'11,0< quo np,t1 "R':I 
bpm mai a v,ntJgem ｯｉｾ＠ haver grall"e ｾＧＩｲｴｩｮ＾･ｬＱｴｯ＠ pU'a s., pon/-r 
gos'o. EUI preço' '):10 i'nd,'râ !I" c,'mp tic!.)r P'Jff!flR ven,!o ｢ＮｬｲＮＱｴｪｾｳｩｭ Ｂ＠

a varejo ｃＰＱＱＱｾ＠ em purção; <luo I' 1'3 ts .1 ch'lnl1 I att,>nç:'io ､Ｑｾ＠ senhol'<S 
antes do int rior. 

ｾｕａ＠ DE JOÃO IN'rO, N . 3 

IMP. !iA Y IP. DO . JOIl'\AL DO CO. nrr.nCIO" 
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