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Nota-se, qllP ar.lualmllnle lem arlqllirid'l 
fortes impulsos, a Itller:ltllra em geral. 

QtI:\nrlll não se suc :eclclO a apparlÇ<lo !Ir 
orgã'ls 4ue ddólI ,IJ ,n, cnm ｣ｲｩｬｾｲｬｯ＠ e c"nscl
!'nCla, ,1:\ lellril';, alll'arer.em, 4ua,' sempre, 
11 v ros de versos ou pro ,I, 

S.!.lte 11m Jortlal e CI leltol' necessariamenl,' 
prer,I!;:l saber qllal (J seu fim. 

'e u jnrnal é pllllericlI e põe de parle ｯｾ＠
prel;"ILo5 da lO"ral, fi Ip-Itor, ｾ･＠ rallo de cn 
nhedmenlos, abraça·o e cnlle 'iona-o, ｾ･＠ o 
jorllal li Itltera rln, SIl lem, eO:\l1l dIVIsa. 
apresenlar o lexL 'l agr;\lIHel e dece llle. fi 

IIJII"I', se cOllsciencios') e c'lnhecedor das 
ideallsações apa:xonallas e ｡ｲ､ ｾ ｬｉｬ･ｳ Ｌ＠ zela" 
com') SP. fosse um (11:\mallle ... 

Apl'al'ece 11m Ilvrn de versos ou um ro
ｭｩｬｉｬ ｃｾＮ＠

Qu 'nto :lO primeiro convem notar a quall 
､｡､･､ｯｾ＠ ｶ･ｬＧｾｯｳ［ｩｳｴｯ￩Ｌ･ｸ｡ｭｩｬｬ｡ｲ＠ seo pneta,em 
versos senSU ,les, cn nla 1\ que gozou CIO 11 'lI 
les tle IU:l", ou se canla os seus amores em 
versos ele gOSlo e ｣ｉｾｬ ｬｾ ｩｯ＠ os, PIO verslls q'"' 
raçam palpilar o coraç<io o ex.\II,lr o espll'l' 
lo. 

Em qualqllel' dos caso" o p'letOiI ler,i a 
r1evld:l ,Iccel tação, segullrln o crilorio lille· 
rarlo do ICl lnr. 

Se ｮｮｬＧｾｯ＠ rnr chero de ramillil. Ｈｬｯ､ｾ＠
ol'nar a síí!\êi am'" ''' ' '10 qualquer Itvrn Ile 
Ijualqoer espede; cleslle ' 'I goLlllca LJiblLa, 
alé () romances de l'ollson, 

En 'elanto u liA OP r 

alie, ten e 
leilur'l 111'1'0 
que nem pr, 
lão Jlouco as __ ,'o , cujo 

Aconleco < e n comprador, 
aulor descol. cllo nalllralmonLe n:io o co-

K··C! . j"" • 
-I ｾ＠ POI' ｣ｯｮｾ･ｧｵｩｮｴ･Ｌ＠ ignura se ｾ＠ (lhar-
n I t I é f ti n,lal!:l nos dIreitos prtnl:lpae da 
zoo ｊｾＬ＠ 011 se Ó lia Cl(la dos ｉｬｉｰ｡ｬｬ｡ｲ･ｾ Ｎ＠
801'1 " 

pl'illleira pagilla: ,d\nmancI lIaLllralisLa, de redes á pesca, ainda. me parece escutai a, 
rlllano de Lal" a conLlllu I, ｦｬ｡ｾｳ｡＠ as dcdlca.- bem Cnmn n S'lm compassaeJo tios remo ,;a
Lorlas, cahe no call,Lull'l prtmelro e apressa· hinrlo na calmari:l tias aguas, a semelha.nça 
se em ac:t.blr o lIvro ｉｬｾｲ｡＠ Lornar a lei-o, do uma saudnsa. toada.. 

So ｾ｡ｾ｡｛｜ｮ＠ e re:pcILad'lr dl ramilla, o lei- A barquillha seguia d'enLre reiliceiro cor· 
lnr, cspaltlanrlo os denles, abre o livro, O tejo de ･ｓＧｬｬｬｩｶ｡ｾ＠ ontllnas, cortaOllo essa im
vé em que cOllsiste o enl'e(II1 da obra. pODeuLe vastidão como um pa. aro aquatico, 

Oepois do lornar·se COllhecedor do r'l que rnçasse as azas pelas arrendadas espu
m:lIlCe, trala o de presentear:l aIH,"n ami- mas, 
go; 11nrrlue receIa IJUO al2uelu l1li I ·n, e ･ｳｳｾ＠ As embarcações ancoradas ahi, brIlhavam 
alguem, 'lU pode ser a sua ｣ＨＩｮｳﾷＩｲｬｾＬ＠ ou a. em ｳ･ｵｾ＠ vermelhos e ･ｳｾ･ｲ､･｡､ＧＩｳ＠ pharóes. 
sua filha. Segui I O leu olhar pel'l aLUI da firmamen-

lI'allllta cem duas sorle, de htlpralura: lC', como quem busca ｲ･｣ｾｲ､｡ｲ＠ uma era pas
uma IIHe oulra ･ｳｰ･ｾｬ｡ｬｭ･ｬｬｬ･＠ adlJllada :I:JS ,ada, 'lU fazer ｲ･ＬＢｾ･ｲ＠ el1tncla labareda; a 
cspiril'ls v,rllill:les. rronle tinhas erguiela,o, lIe:,:rnsr.1\hell'ls beija-

ASSIm é li UI! sinceramenle os poemas e dos pelo relenlft, as dclica(bs mi'Í'!s cruzadas 
ｲＧｬｭ｡ｵＬ［ｲｾ＼＠ ti ｳＧｬｬＩｲｾＱ＠ "'h '\ ｪｾｲｮ｡ｬ＠ Ｎｉｾ＠ ｾｰｲｮ＠ 111 Irl· -obro (l ch 'PPII qlledesr1DÇ:l.va·le 1l'l5 joelhos, 
ler·se n'uma :llJlono.niacrileri'l,ae ver,laclel era 11m vu,to rle ｰ･ｮｾＱＨｬｯｲＬｬＧ･ｲ､｡､･ｩｲｯ＠ mode-
ra. lo Ile me I s.)nbatlo IJeal. 

A ｉｴ｢･ｲ､｡｣ｊｾ＠ da ｩｭｰｲｾｬｉｳ｡＠ faz C'lm qlle haja Tlmilhl ｾｏｮｬ＠ a avo d IS selvas, mio11a ai· 
quem desprese a lellura clecclIle. ml r'lllára hllxinltn, 

Mas esLl' ＧｉＢｾｭ＠ não sabe, nem ､ｬ Ｎ ｴｩｬｬｾＧｬｩｲ＠ o A Iguom I ｾｃｬｬ｡ｶ｡＠ a Partida de Soares de 
sub IIne do ｲＢｉＢｉｾｮ｡ｮｬ･Ｌ＠ e mUlll monos pe- Pa 50 Ｌ｡ｾｯｬｬ｜ｰ｡ｮｨ｡､｡＠ r 'onóras vozes de 
ｾ｡ｲ＠ lI'um jltrnal e lêr uma varietl ... de; mas uma hHIl" ,. , s pareciam presas de ri
lér de mo!l') qlhJ, se, ｾ･＠ pergunloU o '1ue . -'a ｓｃＧｾＱｉｬＱＬ＠ enlflu:lnlo rJS maDcebos reriam 
le,!, flJ.l!' ｾ ＡｅＧｾＺｈ＠ ou ｰｾｲ｡＠ rnelh1r J!tl?'; sa o; ｉｮｳｬｲｵｾｮ･ｮｴｯ＠ , fueDdo soar gemebunda 
liellle o ｰｃＢＬｬｭｾｲｩｰＨｲｩ￭ＭＮ＠ surdIna, T,I,lo era bello D'es a noile de ve-

U escriptor nlo e,,:reve iJ illr,l si, escreve rã), quo lão saudosa lembrança deixou em 
pJra LO[\/)s, e t,)hs slo '\brtgatl1s a ler o meu lIvro J'alma. 
art 'Ko, mas ＱｉｾＱｬｬ＠ tod '); ･ｳｬ￣ｾ＠ aplt.s p<lra 
julgar o CJue ,'110 e.crel'cu. 

O peosamolllo n;l" tem correclivo- dn 
mesmo mod,) que o ar não leIO pes, I 

I'ode·se ､ｩｺｾｲ＠ tudo quanlo se qupira mas 
､･｢｡ｬｾｏ＠ oI ' lIfIlJ Ilhrazeol l!l,a que não esco
ceie a gramnnt'ca e nem ab'\l'I'eça a genle ... 

I!!SI-Rio Grande. 

Ilwocala D, ri. l/tI/o , 

IDYLlO 1'01' ISSO (1"6 torna se dlfficullo o o habi 
lo 110 eSCl'lplor; porque 811e e-r.ogila de 
'Iuaflllo em vez uma qllalquer lallura que 
:lgrade a além disso o escriptnr eslá sugeito Viemm dizer,mc em pranlo, que a minha 
a duas co usa precisamente justa: acceila- noiva, a pnbre ｍｾｬＧｉ｡＠ era morta. 
ç<in e ｣ｲＬｴｬ ｾ ｡Ｌ＠ Mas isto li UOla ｩｬｬｵｾ￣ｯ＠ ou uma menlira, 

\) arllclllisl:l pub!lca qualquel' COllS:l mas porque ｾｬ｡ｲｩＺｬ＠ não morre. A alma mAiga e .30-
. Ｎ Ｂｾ ＧＢ＠ '19. Que lhe não grarl:l nao morre nunca; tran.runde- e, ellS-

. '11f)'lla ｴｾ｢ｬｮｾｮＺｬｭ｣Ｚｮｬ･Ｎ＠ , 
rene" ih, ao vêm r.omn o dl:l esla clar,), !"l

artl f.z-sp- luz I 

mu XOITE I 'O ｾｵｮ＠
Â minha querida avó o M OBCEG 

A "101101' fica equiv'lci\lln, o por IS o, 
I ' !la ré n romance á casa e dopn eva com • . 
S'll a da mesa ｣ｉｾ＠ pntar. a-o om CI . . ｾｯ＠ d 

O b vejamos agora li pOS1Ç,1 () 
ra em;" 

Que noite aqllella ! ... O eLher vesllra'5e Naquella noilo, em que a lua cheia ,I.'e/, 
elo galas, a lerra era 11m ｳｯｾｨ Ｎ ｯ＠ de ratlas e o cios:lllivagava no espaço, eclipsando as e.
mar mallso. marulhara bal\lIl.ho, pl'ale:ldo lrellas em sua passagem, COIUO uma salya 
pel', claro I uar ela nOILos lroplcaes, ｾＧｖ＠ de pral:l a encberse de mocdinha de ｯｩｲｾＬ＠

E' imjloss'vrl olvidar o, onlevos d'es a? :,'t a ml!á, com o seu ｡ｭｾｮｬ･Ｍｵｭ＠ ｲ｡ｰ｡ｾ＠ 101-
lei tor. 

Se solteiro, Ｇ ｾｉ･Ｌ＠ ' 
ultima gnlla de ｾ ￩Ｌ＠ a 

a rereiçãn, apóz a 
'e 11 livro, e 16 na 

te de dezembro alo mesmo a canção mar' ,ro, al'I tocra'" '' og.\\'a modllJll\'a 11O va lo 
, I ' .1 \l I I' ja quo o" b.lrqucil'os ll llloava m I 611alluo .\ ｾ Ｇ ｰｲ｡ｬ＠ o r 
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A 'm amparada ｾｉｯ＠ braço do mancebo, Iba, bem cora0 ｣ｨ｡ｰ･ｾ＠ de palh'\ de !lu 1 r
por (IUem pul a rrequentemente o seu co gl. n 
ração de "rgem; sentindo o contacto inebri- • ã'l exi t,a uml aragnm an menos que -
ao to d'aquelle corpo, cUJa pIJ ｾｯ＠ lanto a pi- ze se calllr dl haste á terra uma rolhagem 
rua; respirando o opro confortalivo que ｾ｣ｲＮ｡Ｎ＠
lraz em i o aroma penetranle e dclho o : ') e, istia oas malla verdejantes e na pe
das norinhas dl'luelle Ilrado ･ｾｭｯＺ＠ a lia ai- dreirls de musgo Ｎｾｯｨｲｬﾷｬ｡ｳＬ＠ uns pa 'aros que 
ma Ylrgmai mtlrgulhava-s'l n'um e, 1.1 e trlllavam cSI)er.lIlç.l e rulembl'avam goznsl . 
pba!ltasloso, ' ublllne, Ilnc paralr.Ha I:le o A pe'luenl Cll1Ô, ｾｯｳ＠ pe 'cadores apellas 
org.\o vocal, tornand'l.a muda e lIletlitali conrluzll dois: um Ilue pescava, outro 'luo 
la ... A ｡ｬｾｧｲｬ｡＠ em eu>gero, ci rcum,huh de remava. 
maravilha celeste' e ｬ･ｲｲｾ｡･ｳＬ＠ rouha a ai· O da po 'ca era mú; corpulento, o 110 re· 
ma ao corpo in,en;ivelmente, docemente ... mo mais fran zino, o. dois de igual estatura 
E' qlle o corpo é po, e a allm ｩｭ｡ＶｾＱｄ＠ o ;:e- e cór igual... 
melhança de, Deus! , A engpnhóca do Luiz e tava em labor. 

O rallu lOiro, an locraltco, lambem como O ｌｾｩｺ＠ era um homem popular 00 local, 
a U:l aIO lia, cnn enan- e mudo, coolem- tinha tre ｨ｡｢ｩｴＮ｜ｬ￭ ＬｾＧＬ＠ u n rebanho de oabr,\s 
plallvo. Andavam ambo' in'enslvelmcllte, e b01S creaeõe Ile aves. 
o'oma doce e slleoclo';, ab'lracção. ua filha lIe Ill1m,) Rila, qne era uma jo-

De repenle, um vBmpi r J vagabundo, in- ven de olhar cel'lllo) e ｦｬｬｳＮｾ｡ｮｬ･Ｌ＠ tez ro 'a
ｴｲｾｭ ｣ ｬｬ･ｮ､ｯ＠ ｾ＠ ｾ･ｬｯ＠ l)e)lI '10 orificio 911e da e e'plemlida, dentos alvo como marfim, 
UI de um bota0 a outro d) Ila letot, Sllmlra- tinha cerla inclinação ao trahalllo. 
se sob a fina c.\Inbraia que ,. ' li, o adora,'el .\ 'i m é, que ven.lo-a urgir d.\ roça com 
busto da donzella, algumas raizes de nnn lIoca a mlf}, excla-
ｾｭ＠ grilo _de ､ｾ＠ espero oscallllu- e-lhe dns mei: 

labio carmmo'os, em quanlo que, ao en
tir DO eio o eSl'O,lçar do indlscrelo mllll
mifero, callla de'lOaiada. 

O manceb.), \dmlr tlo de emelhanle acon
Lecimenlo, la a le,anlu .i lnoe', qllln,ln 
senllU o arfar de ata 'ob a linl c mbrai 
que cobria o seio da ua amalia. 

lmmediatamenle tleslb1lt)l-lhe o palelol, 
e o Imprll,lenle animal ligeiro 'e e'capa .. , 
O pai da moça, que pas' ,'a tambem no pn' 

• - ____ ＮＮＮＮＺｾＭｾ ､ｏＬ＠ ｣ｨｾＡｰ＠ ua'luelle momenlo ao lo:pr do 
dI! maio e, \'en,10 o rapaz com a 00'11 ob a 

, 'o bradando: 

ti Lá vem rte clmli.los géltos 
a ｰｲｾｳｴ｡ｴｬｶ｡＠ ｲｯ｣ｾｩｲ｡Ｌ＠

traz a felç;l() ｦｾＬｬｩ｣･ｬｲ｡Ｌ＠

｢ｾｭ＠ como o ｴｲ｡ｪｯｾ＠ modestos .... 

Rilillln ､ｩｲｩｧｩｯＭＵｾ＠ engrnhó.;a, na qual 
e'lavam os Irabllhlllores, sujei lo' qUtl tr.\
l\VaID-II'a com in ｬ ｩｬｔｾｲ｣ｬｬＬｬＬ＠ e ahi depn'it1ra 
a n1.llhlioc.l n'uan glll\úla Ile 11:10 brulo . 

- \lonln:l, roce I'r'a que aorla se callçan
do, 11.10 faç,a islo, di " e o I.uiz, 

- :'i.io é nada, gO'lO tle dedicar-me ás li 
des rIJl:eil'a5. 

o o uc h:\- A vhl.l ｉｬｯｾｬｬ＠ respoSla IIrocGrei .5aher 
ｬｾ＠ escllt va: quem era ･ｳｾ｡＠ nl tinht. 
e leun tar a Ois 'eram-me que era uma menina e:\pe-

I'íellle, quo h. via ido crialla na Cidade e re · 
_ ldo i,nterroga- cebldo respecllva educação. 

u.. ｉＧｾＧＬｾＬ＠ ｾ＠ "'- , , n3rcego f?ra O Luiz não era homom ,lo saber, pelo con
ＧｬＮｾｉ｜ｈＮ ｬｬｑＮ＠ ｉｬＦｾｗｴＡＧｾＺＱＱ＠ ｉｾ｟＠ ':610 a ｲｾ｡ｰ｡ｮｧ｡＠ 11'31'10 odiava a quem era eslu(\ioso, come
de um beijo do vampiro. MO .. ' a: era çanll,) ｰ ｾ ｬ｡＠ deslumbranle Rlla a quem pro-

- Bem! di e o I'dho a, m,ncebo, es-' ":'''0 pel:lar pm livroi, a men!)s que niio (os 
LeoJendo-.lhea de 'tlra,-am ohã erá o ma- se 1)" "- " , ,,(} 
fhlll da mllllll filh'\: If}COU oole n:io devia P.lssldos ;J!goll> ... bC', um jovon que apo-
Loclr, Y1U o que não devia ver. nas tlOlla 20 prllnavcra.' e 11m cavaignac pe-

O rapaz, porque tocou e viu, leve de es ｱｵｾｮｯ＠ mellou -se a gostar Ih rapariga, 
posar a ｾｯ｡Ｌ＠ ao pasoo qu' o morcego que Ella recelo' a corresl'ondla an rapaz 'Iue 
ｴｾｾ｡ｲ｡ ＬｶＬｲ｡＠ e chupara COlllir.uOII lIVre a sua era dlferlldo e manej:lva hem os dellos na 
"da vagabunda, em noile em que a lua si- Viola e a voz no canto da Chama· ll ita, 
lenclos:\ dinga no espaço I ｕｾ｡＠ larde em que o sol tlllha ,leiu(lo o 

céo a lomar o repousn tle purpuras, elle, o 
bom do meo rapaz, dtl prelenciosas alegrias 

P. ｇｏｕｾｩｌＮ＠ ｣ｾｬｯｵ＠ os tamancos, collow n, como ell6 di: 
Zla, a gra vata sobre um collannhn de qnasi 
palmo e meio de altu ra eo chapeoile liririca, 

ｾ＠ Ped,'o Goudel 

e fOI Stl \Iara a engenhoca onde julgava 'en-
c!)nlrar a sua alTell;oada, • 

tiJ.!) enconlrnu-a, 
De promlllo tocou- 6 a toda pressa para 

ca !la I\lta e ｣ｯｮｳｾｾｵｩｯ＠ , .. I,,," • fallar lhe, 
A 1\lla era .l" .. ＧＬｾ＠ , 

Ｎｾｉｪ｡ｨ＠ ,,' 
sa qua(ll'IlIha quo \llle rec itou. 
lhe algnmas palavras e ella não 'responue,r-

te. chnopa •• RI 
Ahi ella começou ｮｾ＠ prll.ltll1 

por mai qlle eo pai qolae 
emelhante mania. nUM o POlide. 

A maré ･ｾｌ｡ｶ｡＠ no sen OUIO • 
davam em ｳ｡ｧｲ｡ｬｬｾ＠ e maviosos 
busr.:mdo pela estrall" graveL()j para 
nhos. 

ｏｾ＠ colibri sugavam o mel das 061'81 
banallClras, os sabiás bebiam na I. 
crystalilia agua. 

ｾ･ｳｴ｡＠ sublime hora, manhã de 8SUO, 
era em gal.lllleiO!;; IleSlltl as Oôres das 
tas até a passara,la j ucunda e sonora ••• 

O:; leilell'o, de latas as co tas cond 
cidade o lD1gl'O leite composto de agua. 

A s mães de croa nças aos COIl05, as 
pequcnltas, e as mais cre cid as, ás miOl, 
millha .am i ver cangar (')s bois ás ｾｨｬｬｲｮＮ＠

e eslas egUlr no aborrecido echo do 
das rodas. 

Que langllitlez havia enlre quasi 
alJlIella gente. , 

Via- o do caximb'l a bocca um h'llDelD 
lan.lo sohro a estcira ｰｮｾｴ｡＠ ao meio da 
mulhores viam-se contemplando as loberllir.. 
sima' ｶｩｳｬ￭ ｾｳ＠ da nalureu: como a 
o.:e:lllo e das lagOas, as boninas perrnJllllo 
tes e cantos de pa,saros. 

Elltrelanlo o Luiz amolava os rapazes -
･ｬｬｧｾｮｨＢＩｉＺ｡＠ 110 (\rinha e a lIila, de cabellal 
call1l\l)s e pastillha lIendellte até Ilerto ai'" 
brancelhls ｉｬ･ｧｲ｡ｾＬ＠ Irazia da roça a .... 
dlOca. 

O rapaz, agora de,ealço plantando bllalll 
e logll do Irajlls senos, andava la'raodl 
terra quo lho !l llrt" llcia, porem como 
na e tratla de v.III,\ á roça a sua amada, 
o- lhe: 

(( Quando eu ,iár amanbi, 
O' minha formosa Rita: 
Me das li lo lac ... do fila' 
-eu dou-te um chales de li 
O' minh:\ formnsa lIila ... -

Ella allllndeo-o, No oulro dia era dali. 
laço do IHa que havia 1\1110111 
cnm ｬｯ､ ｯｾ＠ os ､･ｳＧ･ｬｾ＠ prial!>r. 

, O rapaz fez lhe o promellido .... ｾ＠
dias depois tinha corpo esposa, 
I\ilinha, a quam alie dér .• o seu r.or,:IGIIJ'r, 
didamente apaixonado. 

Rilioha nunca lUis pisou cé na 

ｂ･ｓｬｾｲｲｯ Ｌ＠ l-e ｾ＠

ｾｉｯｲ＠

primavera. 
tres.:as do alamo alll imo 

Judavam hUrDlllall1l fresca do 
« Ora nã!) sejatlolinha 
niio tenha tania ｶ･ｲｧｾｮｨ｡＠
falle commlgo I\llInha ' 
e nãf} se IlJroo enfJII!)nha.» 

Olh:r, ....... -
Pujan le de ｶｩ￭ｾｉｩ Ｈ ｬ｡､･ Ｌ＠ ella,-,- 

gnnlea da lantos veteranos celebre 
hooraram cXllle ndlllamen le o seu noa 
seu lempo, vem ali, lIão a vês' Ali J I 
pela e tra,la en llnrescida que I:ond Jz ; 
anlameo lo lIos I'ovos; bello l'elllro 001 
co.o lra-se a morada da Perfelç,io, r 

ali na e,t rada trllhadl pelo cal'l 
Ａｬｲ･ｾｳｯＬ＠ (/ue dorrama soe, estrell 
laçoes por 1011:1 a estmda onol 

o 'lI que roub'> I o ornlho ｾ＠ - ra-
" e és pe.lrol". " jrp.s e ao' ninhos. I 

e\.' caminh'l- coberlo Ile Cini, ima areia, ｾｉ＠ a corou ｡ｮｬｾ＠ lal e trophe rio amor e, 
I I lia uo ,agrado' mUrIIlUrlO de rola em ･ｮｬｾｯ＠ ralloll b 1\1 nho, sem quo nillgllcm a 
oho e sabla5 em ruelra. OUVI ,e, 
P v em ｲｾｶｯ｡､Ｌｬ＠ rapldl e JOVial o ban, Depois de long1 palestra rolirou se o jo-

ri., ale 're c cantanle do" peri'llIito . VilD, cerlo do lJue teria uma noi,a. 
" 11,'\1', calm ... cnm, ncite ,1" luar, á hn- o 

ra ｮｾｲｬ＠ r ' an(ht,am na !lI oC'luo-:'io outro dia, ao mlJ"ir pela lDanhã o I ' 
n 5 lal. l , 1111 IlJlDen" P e- , ro no campo e ' I h"rrr" l' I " OI-, , I I Ｂｾ＠ ra Ira' rOl ,,'pn-

lI,elIaln ｬｵｬ｣ｯｾ＠ do artes, de 11'11' 
elas, sulcos profurlll ' 
｡ｲ｡ｾｮｉＱＡＩ＠ r 

• 
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I .,Ila a 
CIOIBII ,n 6 linda, prautlllllra I pz d'lI&oc!a. 

lleota o MU canlar, doi_mo COIIIO o Róla, lIb I delgl'açado. IOb a prudo ... 
das Rarmonias Oi,inas, lIIulhe ... que magad6ra dM ,andanel, da precella, enlre- lU rraDllRa, !Doma, IabICII CCJI''' 

caalam eslrellas, sorrindo soes I entreglle ã ratalidade do teu delUDo eroel e e eabellOl lizot: ... 6 a PDliI e 11'Ie-
Sorri-lhe, Julinhaô IOrri·lho, porque ella mahlicLo' Doqoiaha, qUI me parecia 0111 jalllllo ! ... 

100ta da salisraçlo das ,irgellll Sorri-lhe Não len5 aragos dos leus ftlhinhos de qllem 
.. ais, sorri-lhe !\empre, porque 05 sorrisos foges, porque és um monsLro c a i'lnocencla 
dai virgens sào para fllla lUIS lindos quo a Lreme horrorisad:! anLe a Lua barbaridade, 
IUI cio aslro; soam-lhe mais agradavelmenLe accusando· Le como indigno do repouso do 

lU 

aO:l ouviclos qne IlS psalmlls divinos canLados lar. Con,en' mos 1110110. 1 mai peqoena di .. 
80 alLar· Lhealro pelns coroados de baLina I Foges, porque és hanido IJela persoguiçã'l se-me o dia de IeUS annos, e a Doqolnba 

ElIa não gosla lia Hypocri$ia I F.lpulsou- da jusllça n'um ermo medonho cúmo aquel- Lambem m'o dl!S8: 
a de sua garupa quando Daseeu a Luz' le em que, por vczes, na espccl"LLi'a, com o De repenLe oUVImos um .rapaz ｧｲｾｬ｡ｲＺＭ

Ella não Lem rei nem palria: - filha do punhal aguçado, enLre dentes. saciasLe os «Olha o Crepuleulo I de h.IlJe I W réll I EI· 
lIundo-é livro como a Liberdade' leus desejos de mOllstro, enodoando par.. lá bom I Traz fersos e 'arledadel!!' bara-

ｾＧ･ｳｌ･ｪ｡Ｍ｡＠ Julinha, com os Leus olhares; sempre as peregrinas e asqucrnsas vesLes no I Ln I ｾｏ＠ réiS J E' propriedade de Sabbu CoI-
resteJa·a com as pulsações cio Leu coração . sangue das pobres viclimas ! la t» . " . 

Foslnja-a! ALira· lhfl flores dos Leus olhos I) Leu passo incerLo ê pesado como o re- Acbel engraçado Islo e ri-me, I .rlra ...... I 
e risos L10 1011 cl'r:!ção . Qnando ella passar, morso que le verga a consciellcia. - Sabhas Costa! é o senhor t di'" a pe-
fe6leja-a com a lua inlelligencia, porque a Se paras, alordoa· le o cerebro um ahys- quena,..dp. ol!,os prelos. 
lIocillade, linda e praseoleira vem ali na mo de idtias horrendas que prevém o fuLuro --:- Nao, Dao 10U eD. 
eslrada Irilhada pelo carro do Progress'l, medonho e desgraçado que te esper:!. Rlra!D-S8 as .oulras. . . 
lendo elpulsado de sua garupa a lIypocrisia Se aflllas, Ilebaixo dos relampagns da Lem- ｾ＠ E elle, Sim, é elle I replieeu a ,rl .. l-
qualllln nasceu a Luz t poslade 'Iuo) se duplica a05 leus olbos, per- ra ｊＮｯＬｾｮ＠ que esta!a ｾ＠ lDalllUo. 

FaucllCo CUflO:U. 

••• 

o ASSASSINO 
Ribomba a lemllcslalle lido espaço afóra I 
A immensi.lad o, pspavorida, Irrllada , me

donha, revesle a nalureza ci o posado crope, 
eovolvendo a humanidade afliGIa n'um mar 
de assombro; de seu largo soio, tenebr llsos 
os lrovões bocejam Ile' dns á. fraqueZ'l 

- mor la I ameaçando a exliJ vão da vida. 
O céo é negro! 
Mil lislões d.! fogo, ｳ･ ｧｵｩ｣ｬｯ ｾ＠ dos eslampi

dos slnislros, cruzam o flrmameulo, eHlpal
lideceuQo as escarpas das solidões . As nu
vens pesadas e ｬｲｬ Ｇ ｭｵｬ｡ｾＬ＠ impellidas pelos 
venlos que fremem irados, la correm pelo 
iDfillllo deixando apõz si ad nzelllarlo raslro. 
O mar, raivtlso, submergin1lo as frageis em
barcações, ｦｾｲｶ･＠ em vagas encapellldas e 
horrelldas, que se arremessam pelas Ilrimpu 
dos rochedos. 

Oesonca!leados, os furacões Ａｬ ･ ｳ｡ｲｲ｡ｩｧ｡ｾ＠

as pl aulas, as oviam por eulrebas (restas 
das jallella5, gemolll furibuurl os nas esgalha
das arvores. e,lrregando aos ares lurbilhões 
de nuvens!le pó, Ilue galgam ao infinilo. 

O mundo dlsperlali ｉ ｾ＠ - . 
braLlo pela lormenla qu e p.> 

tureza, eleva, sob o peso do I 
lenc.jo, as suas fervorosas pro. 

- ｾｬｉ･＠ .. . sil, fuglLivo, cobp. 
I -- ｾ＠ "'n ..... ... 

leilllf'l IIvl'o 
qU I) n P, 1I\ pr 
lão poueo as 

Aeonteeo ｾ＠
auL!)r descol 

segue ｌ ｾ＠ uma alluvião de phanlasmas negros t nao pude malll thsruçar .... 
､･ｳｩｧｮｾｮｬｊｯ＠ o punhal m Incha!lo e denogrido 
pelo saugue humano! 

IV Ah 1. •. mizera'cl, infame, escapas á jusli
ça dos homens; mas a ira do Senhor qll6 
freme 1I0S elemenLlls , lucIa com o h,rror do Compraram a guela, e rui eu aL' lque • 
Crime, apncrcnLando o desaçoccgn de lu 'ai· leu 11m soneLo de alDor e IIlDa tariedade qQe 
ma VII e mesquinha, na senda negra qll ,) bo- ･ｬｾ＠ havia escriplo ha lempos, quaudo ,i pela 
je Le arrasLa ali para amanhã eUlDmelleres . primeira vez a morenita de primor e lalao-
uma nova serh) ､ｾ＠ ｬｊ｡ｲｨ｡ｲｩ､｡､ ･ ｾＮ＠ ; 16io. 

Foges cnnclemnallo c viverás erranle, eli- Li-a a ｾｩｳｬ｡＠ d'ella, fiz ·lhe 
lado, em mil dese 'perações, porque Deus, rir ... 
para punir-lo severamenle, duplica a lua - Pobrezinba,oem uma ｮｾＱＲＢＢｓ＠
VId a agoll lsanLe mlrrhaMo-a aos pOIlCOS, á psi" I .. . 
mingoa, á. fom o, c para seres stmpre conhe- :io sei so agmdou ·lhe. se a 
cídn e exduido dns juslos, eslampa, com o capLlvou·a. 
silleLe da sua Ilnlenclal jusLiça, na lua fronle A Ooquila me olhan assim com 
de cood caJnado, a maldição eterna, que pe- agrado; ell olhava-a alegre como q 
sara negra e med onha na lua cl'ua e ve .. eno- o semblanLe de uma sanLa , 
sa indole de earra.co ! Quando olhei-a e YI-lb6 os Ileol81 el,iSli-

IHAII fi!!.!. t1 O:'IVEIU . 

t1eilerro, tlofSll!bro de U:I/!!I . 

. ｾＮｾＮ＠

j ' JIC . C. L . 

I 

mos como marOm, senli-m8 eleva'do, UI o 
unico mOIl desej o ver-lhe a denLadura d.:----....... 
marmorc ... 

v 

Dei l ei o jornalzinho sobre lima men e 
puz-me oulra voz a IIllerroga l a; perguntei 
como se chamava, donde era tilha, 8 ludo 
ella respondeu-me com eerla delicadeza li 
amor. 

Hoje sei que ella nasceu n'um logar, onde 
pelas manhãs de Junho os gaLuramos canLa-

'Q rolam muilo e os coleiros regorgilalD elD 
A8osLo, UIlU ooile gosgeios doces . 

Tudo islo é sublime, e creio que por esee, 
,., ..... r.::l'C'Ilioo. ao lavam em "I _ mot!vo, ella é um anjinho rormoso, lDesmo 

'" Ｇ ｾ Ｌ Ｇ＠ ｾ＠ I um lambo! .. . 
o as flores do prado. I !'lã .. Quiz pergunlar-Ibe nada mais, e reti-

' mente. en .. antador, Lor-, rd-me . 
• e em. phe " 'ecenela complela, aVluo AperLei -Ihe a bUib ･ＮｲＺＡｴＮｦ［ｾｾ｣･＠

.alllo bl ' I!Ir-. O aperlo de mão ｦｯｾｭ･＠ uma ri 
ｉｾ｡ｲ＠ baIla-em. chapa no oceano, e ･ｯｾ＠ conlaclo <las mioha mãos nas da ｢･ｬＺｩＮｬ｡ｵｬｄｑＯＢ ｾＢ［ ･Ｍ］ＧＭ｟ Ｎｊ＠

,.ua luz alla.o pai lida, aln ｣ｯ ｾｯ Ｌ ｰｾ｡ｌ｡Ｌ＠ Ilal na deu-me um:!. 'ida onalhada de chu,iscos 
.lIa como Idlle, ｡ｾｯｲｮ｡ｙ｡＠ as Ｌ｡ｳｌｉｾｬｭ｡ｳ＠ cur- de esp'ranças I ... 
aluras das camplllas, bem COIDO as cryslal· E roi o con1aclo lIue 6ltremeceu-me a ai. 
nas Vidraças das casas. ·- ma, só esse conlacto dulcissimo I ... 

11 

til anda" fiado o luar. 
i por o .. a casila bain, cujas janel· 

fuem rrente as amplidões uulioas e 11141· 
GO do oceano • 
• ll pllmas. 
la 

-::A1lUI Cu u. 

Oe lerro, 16-A,0510-80. 
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fita. 

m 
lo .olrar do lIMeroo. 
doando, rd, m .. p d, 

U. ui lImo raio d, 31 accendla DlICha d 
..,.ja In la. Cabiam s.bre DOs, am relladu, 

l«es m ... reh da primuera morla. em 
"UI caolo DOS ramo • P u SIlbre a agua 
do Ianque um ngo {,,"Ion, lue .opro do 
.. 98mo que Ibe encre- pa a Doa folba de 
abalBllo. - . 

- Padi-Ie de j3llbos a uprema 'InLura 
ailba. 

DilulIa-me que 010; negasle Ires 'ezes ... 
I,. ! 

!deus I disse le, adeus I J.; parli. 
bro minba cabeça um bando mudo d'a

,as fugili, passou alli oa direcção do equa
dor. 
Ir .... as andorinhas que parliam. 

• • • 

E' Janeiro, ceu claro, azol, sem no,em. 
A luz vi,a do sol illumina a facbada bran. 

ca da Igreja c;lIada de no,o. Unia um per 
(ume ligo. 00 ar, de lodas a D:>res nons 
que ､･ｳ｡｢ｲｯｾｨ｡ｦ｡ｭＮ＠ CanlaYam os ramos. 
.lppareeeo um graode cysne ahi! Imo na 
paz do azul ilenclOSO. 

Pedi·te de Jllelb'lS a soprema eDtura mi
oba. 

Disse le·me que sim! ,de te·m'a Irez 'e. 
zes ... Ire ! 

.lgllr licarei elernamenle a leu lado, d is-
1II·1a. 

I jaut ... , abraçado, ficamos ambns a 'er 
IoIIIbar o:> acuo aquel/a linda tarde lumino. 
sa. 

bre as nossas cabeça, um bando do 
aurmoro:e pipil/ante de pequenas aves fe • 
ti'll cbegou, ,indo de longe, i terra da pri' 
muera. 

Eram a andortnha que vollavam. 

(Do Dia) 

IPIIiR ｄｉｌｬ｜Ｎｾ＠ ll)J roIPITIllIR 

d, ct 
• madre-sll, 
que , allm aroma sem 11 •• 

Quem pa pelo caminho, 
onde ella e ele,a airosa, 
dIZ loga-aquillo é o ninho 
de IIlguma ue mimosa. 

Ua dias, eu lá passua ... 
um ,iajante cbamou·me, 
u perguntou-me o nome 
da ue que ali morna. 

Eu respondi·lhe: Senbor, 
n'llma barmonia suaye, 
-ah não mó r .. 11m.! ave, 
mas Sim, uma hilda Dor. 

Tem esse cabido infindo 
d'um aojo, ou lI'uma sereia ... 
-i odos a ｣ｨ｡ｭｾｭ＠ sorriudo 
a rubra rosa da aldeia I ... 

TllIorClo ｾａｉａＮ＠

(Oas Gaivotal.) 

ｄｾｓｉ＠ erro -f:() 

&1 

,'lbum de Parabens 
A 15 do ｣ｯｲｲｾｮｴ･＠ compleL,)U dez prima· 

veras a genlil e intelligenli. 'Ima menina 
Jenny Isetli, dlgn:\ filha do IlIuslre citladão 
Anhur I'elll. 

f:m lão precoce edade, em que o pensa
menlo SlJ acha emmuAllhadn, pendente pa· 
ra Ilm prisma aereo. que ,e ･ｾｶ￡Ｎ･＠ rapido 
wmo a brl'l,-é de a,llOlru lIesh interes · 
sanle creallça :\ ｶｬｖＱｾｬｴｬ｡ｲｬｴｬＡｬｮ＠ e rirlt", o de· 
vOlamento ás leltra'. o ｣ｮｮｪｵｮｾｴｮ＠ de belle 
Zl moraes, tudo, emOm, que p.ltl6 progn:>s· 
Ilcr.r uma fulura Georg Sanll bl'azi leira. 

Que, por lemp:) lodefillld,) , pOSS1 ver pas· 
ar, sempre feliz. e 5a dlla que rememora o 

seu na Clmenlo, - .10 o nos o maio .... ... 
volo' . 

A ells ｊｬｲｮｧ･ｯｬｬ ｾ＠

- Tamop .... 

00 ｾｮ＠ aora vel e 
ｾａ＠ CASINHA. D'ELLAJ)c> J ':udos, JoIo B. Correa 

Abraçn . 

n'ulDa ta inb branca, 
-de mode to encantamento, 

que móra minha e,peranp, 
que ,ive meo pensamento. 

Fica no alto da estrada, 
UI) cunamento do monte, 
faz frente ao horizonte, 
n'uma planicle e:evada. 

Tem trez janellas de frente 
bem feita e con lruida ; 
,1 entrada Oca ao pOllnte, 

hórlr 'N:1l0S. 

- ... ' 
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ｪｮｲｮ｡ｬｩｾｴ｡＠ Bernarrlino Bambá, e lem 
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Ignacio ､ｾ＠ ｾ＠ luza . 

A ｡ｭ｢ｯｾ＠ e,stJs cavalheiros aglradleC4I .... 
bonrosa ｰＬＧｲｭｬｬｌｾＬ＠ a qll" e peram ... s 
ja hem desemrenhada ｰｲｨｾｳ＠ correio. 
cnm ;}rlmlraçãll no a nos e:-rtregam o 
pendente. de 9 dn torrente, em t3, islo 6; 
'Jlas llellill' 11 ｾｲ＠ Ilublicado I 

ｄ･ｾｌ｡＠ vez, os correios merecem 08 
louvuures. 

HOlL\S VAGAS 
Só quem nos deu a decirração tln 

IIr.(llto II chal'ltlas ,lo ullimo numero 
Sr. Perlro Gnudel 

Glnhou um ｰｲｾｬｮｩｯ＠ ! 
- Para hoje tom')s estas cousinhas: 

ｌＨＩｾｯｧＮｲｴｰｨ｣Ｘ＠

Â Cal'dona 

Do!rJinha pelo ,'''paço li, 3, ｦｾＬ＠ 'l. 
E nn céu silenCI I,a 1,3, 9. 
A naa sem dar um passo lO, t3, I. 
Esla menina formosa I, 9, 3, \, 2. 

Uma cerla ded ão 6,7,8,4.,7, li, 13 • 
'e vê na linda nór ｉｾＬ＠ 13, lO, 5. 
Amigo: estelld.He a m;'in 6, 7, to, 
Como faria ao ｭｓｬｾ＠ amor. 

ｾ＠ •• OC>-

A lIobe,.to ｌｏｾＤ＠

ｄｯｾ｣｡ｮ｣ｬｬ＠ quo eu \lãu lho cpoto I, 8, ,-, 

fio mil f'ça ab .rrecor 7. !l o 3,:1.1,10 
QUOIII é dnlJt!" d'astur:ia oi, li, 9,5, 18 
La ou mar iI pOdij ,6r. l, lO, 11. t, 3, 

Cl l'ICEITO 
Aqui lens para ° Ｎ｣ｯ｛ｬＮＡＧＬｐＧ｢ｾ＠ _. ___ _ 

Illlgo ＱｉＰｾｓｏ［＠
gralllle ｡ｏｬｩｳｾ､･＠
jamais pOISU. 

POl!nu IIAI. 

. . . 
l:nt,s'·, 
ｮｨｾｬ･ｬ＠
zno o 
seri 

A 
leva c; 
sita-o 

Ora 
leilnr. 

Se s 
ultim:\ 
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