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PALAVRA 
ORGAM DOS TIROCINIOt3 
-Rednetores Diversos-

<-

ＢＢ ｾ｡ ｡＠ do Pottteitto"" 
Terri vd cOncepção! 
Temos fallado inccs

!-;ant{,lIl 'nte sobre a rua 
(lo PO(I'('lro que jaz em 
completa srmslIboria e 
110 <'lItanto tl nutol'idode 
comprtent!' 1l1lO t('m li
gado a lII enor illlportan
('la , 

A rua do Polr('lro Ul 

(Ias mais I'requ('ntada , 
aprpscntando Ulll a p -
cto \crda<kiramente ('11-

c(llltador - o m"lI" ba
Illlilndo suavC'mente a 
sua orla - (' 110 l'ntanto 
(l a mais infectada pda 
partI' ｨｾ＠ gi('oica! 

Trrri \ ('1 c1('('('prtlO! 
ArclIll1ldada de im

IllwHlici('s e,r!tr,lanrlo lOn 

pelfwrne capaz de enton
tecer, , , 

Proh pudor! 

Não leremos valor al
gum? Estaremos bra
dando em completa soli
c' -"0 OI1(J" (; pod "! .. -

nos o ill.lltagal e os pas
saro , ou no meio <1(' 
uma cidade que tem pp::;
soas que pensam pro
fundamente? 

Estamos cada Vl'Z mai " 
convictos que as no sas 
palavras, 'lS nos a re
clalllac;ões de nada Vll

It'm! 6 t ｾｭ＠ valor as q 11(' 

'uO"O"crem pelas rolu-
OI."' 

moa' do no so illus(I'(\-
do coltega"O Albor", 

Quem cont<'sta o qu" 
dizemos a est(' rt'sppilo'? 
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A PALAVRA .............................................. 
Pensamos que ninguem. Club Cruz e liouza 

Toda a população sabe, Mudou-se da rua Fer-
está bem sciente que o nando Machad.o para a 
"Albor" só faUoo uma praçaConselhelI'o Mafra, 
vez sobre a valia da Ca- onde realisou na noite 

de 14 do andallte um 
pomposo baile, a S. R. e 
Littcraria Cruz e Souza, 

? 
• 

rioca e as suas palavras 
foram acatadlls com be
nevolencia: hOJe já não 
se lava n'aquclla valla; á 
noite ja temos lampiões 
com abundnncia, ali vai 
tudo em progresso, e a Chamamos Ｈｾｴｴ･ｮｾ￣ｯ＠ ao 
rua do Potreiro em com- dig?o COmmISStlrlO de I 

pleta decadencia, accu- ｾｏｨｃｊ｡＠ p.ara o ｦ｡ｾｴｯ＠ de 
mulada de nojentos es- esrespelto pratIcado 
crementos. pel:1 mensalina Joanna, 

resIdente no Campo de 
Triste ､･｣･ｰ￣ｾＡ＠ 'fora, que abusando das 

(P"o seguwemos) Vamilias percorreu no 
ＭＭＭｉｓｩ｡ｷＮ［ＬＺ Ｚ［Ｎｾ Ｌ ＮＮＺ Ｌ＠ dIa 11 do corrente ás 9 

, ; 

PARADENS hora da noite, as mais 
Pa sou hontem o nn- In'quentadas ruas df'sta 

olversario irnatalicio da cidade, abraçada com 
･ｾｭ｡Ｎ＠ senhorita Garpu- um typo do ParoM, cujo 
nla Prosdoscimi. nome ignoramos. 

"A I) I I, I) a avra cump1 ara que não se repro-
mentando-a anhela um li 'a f'stas imlllorallda
porvir onusto de felici- dt> , é 111; tê\" que haja 
dades. co\"rccçM. 
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-' P-'LA-"R-' .............................................. 
-'''I MA 

Prevenimos m is uma X I MAS 
vez ao no o assignan- Agora estou satisfeito 
te , que estamos proce- porqueo"Escovado"deu 
((rndo a cobrança e a- recompensas ao Bone
quell('s que negarem-se quinho. Estou vin,gado! 
.'1 l)ug"I ' ve '''o ' Nettinho. 
ｾ＠ ( ", I " 8(> LI S n 0- l' b Ih P I ra a ar no a co 
mes em lettras redondas não é 'ra todos! Vocês 
na s columnas deste I)e- não cP I t _ I' arcu am o empo 
1'I 0t ICO, t ' 'fi ' que gas el e o sacl'l ICIO 

··l"henomeno-
Trouxeram ao nosso 

co nhecimento quI' o sr. 
Pebro Garcia descobrIU 
no 101'1'0 do Moinho um 
tiO! monumental formi , 
guciro d' umas so brena
turae' formigas de duas 
cabeças e doze prrnas. 

que fiz para aprender! 
VRrella, 

Graças que estou me
lhorando das maldicttls 
pipocas! 

Neneco ' 

Se vou atraz dos con
selhos do Gelsoll, perco 
a pequenal 

Orlando, 
Se não tenho tanta a-Celeberrimo descobri-

mento!!! ctividade de correr para 
O descobridor poz à ca. a,hoJe estada ,em lin-

de posição algumas for- gU1?as! rhlze 
migas n'U1Il<l rcdÓma. .t:mquanto o amor do-

Pl1r:\ o proximo numero fal
laremos d'e diyersos abusos pra
ticndo8 na rua do (', de Fera , 

• 

mmar meu coração,lllf'u 
viver serà este! E sem
pre estel Foncinho, 

TO'ro 
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•••• .. •••• .......................... , •• ｾ＠ .. Ｔｾ＠ ••••••• ｾ＠
SGrpGlltina. SECÇÃO 'rELEGRAPHIC 

Rinclio 8-Grande barulho aq 
Dizem qu o ｾｊｵ＠ ura Bonequinho escondido muito 
Com todo eu sinismo, assu tado. 
D . Rua do Fogo 8-Grande revo-

elxou vender peixe po- IuçllO uma mulher fericla. 
/dl'e C. de Fora 10- Veiga viroQ 

So p 'ra cobrar o ､ｩ ｾ ｭｯ＿＠ pintor. 
BI\ITa ll-Tenente velho coo-

BISI tioua paletot gaipavado. 

ｾＺｧ＿ｾ＿＠ ｮｾ＠

ｾｏｓｅｎｔｉｎｬｬ＠ SO NETO 
li ｾｊ｡ｲｩ｡＠y'" i teu olbar é o luz<,iro 

.. Nn minhn E'tel'na lImargul'3; S tu 'cnti , e ([U 'rida 
'O Si w'lI qu dimana Em (PU corac;ão amor, 
ｾ Ｌ ｜Ｇ＠ \eze gl'cllH.ledoçura; Por et'411epol'tipa a 

i e uma cascata de luz ｾｉｯｭ･ｮｴｯｳ＠ de di snbu l' ; 
Q'ao meu vive,. illuminaj Se o teu coração ingrata 
Si é bal amo acl'o- 'anto Poroutl'o'nào palpitasse 

• • O ,t u olhar no entina; E ('u tiv!' se ｣･ｬＧｴ･ｾ｡＠
:) Si t('u olhar prpdil 'cto Que elle a outro não amasse; 

E' um amplo poel11ade Affecto, Então cu era ditoso, 
ｄ･ｾｬｲｩＢｬｉｩ｣｣＠ e de Doc;ul'a; l\esta \ ida de illusão .o Qu roque l1lC corra á !IU\. Evhel'iasc'lllprc nogo.o 
E a torrente de luz... Porque reliz eu ,(' I'ia 

Té o rundo da Sepultura! i 1'l'azl'l](lo 11 0 cOl'ac:ilo, 
1 ｾｊＰＶ＠ Lf'llIlJl'i1nç ir.- dI' tl .\lal ial 

,I. \L\'\O 11. 11;11'('('(0. 

ｾ＠
ÇÍ' 
arl 

Jaz 
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