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Rua 11j dr .ti úril 11. 20 

R"dllctor-Clrlllmlillfl Bl'illfl. 
R 'crctnrio-OA"j,.Cc/fl Ol,relrll. ,. L' I Tbl' ourclro __ I,.iueu tCtalllell o 

(), orig-in8C's devem :;Cl' entregues até ter· 
IA-I ... irn de cnda .cmAun. 

A n'dncr,ào não se-rcspon.nhilisn p 'In. 
ｏｰｗｬｾｗ Ｇ＠ cUliuid:\:; pd)i seus ｣ｯｬＱｾ｜｢ Ｚ ＩｬＧｩ｜､ｊｲｬ｜ｳＮ＠

-- ｾ＠ Â PÀRTIO.\ 
R'llllpia a aU,rora siletl'i05,l, . cstún-

I . \' ,,, .. , "lu.. I'eo tlll (alalll o cc l ! J p.\SSaral a ' l'Olt,!) .. 

o' ares. apressadamcnte, temendo u 
aspetlo lal'itu rnn da naturcza ! ,\l1S

to, soprara rij amente, lurando adi
ante de si as pJb rcs rolhinhas, dC:i
prendidas das arror!!'. O nnr, agi
tadlsim ') , cstendia S lbre a ampla 
pr\la um lilll pido Icnç.o l du cspllnn, 

Tudo era melanco lia c teaio ! 
Llliz , j'1\'cn c'tudante, aband()fl'l

I'ao lar III 'I tCt'll 'l , p\r\ completar 
sel1 ; es tudos . ,\ m50 abraçada ao fi-
I . ' 
,ho Iilo!atradll, representava unu e '-
ｴ ｡ｴｬｬｾ＠ de dOr ! Lniz, ao pé dtl UI 

q'lcl'lda progOIl i to ra, li ｾ＠ 1'1';1 mando 
cnl ldas Iagrimas, ouvia altentam' 11-

te O" s:lhi l:; 0:\.;0 Ih03 iaspir,Lrl1;i no 
corar;10 materno. 

. Úll1nJo cO';l rêo u' a ' ro:la;' a' ｨＧｾｬｩ ｾ｣＠
ｾ ｯＬｮ｡ ｜ｩ ｯＮ＠ a , audosa mil', qU'bi ､ｾｳﾭ
falt ece u; af!l toll c Il ,nio lh e rOllh tv:t 
moli\l le cl t) u 'a lma! P.\rti r, nll':1 
ｄ Ｎｾｬ ｬ Ｇ＠ ! Q lan 'lo to lnr ll'll\' i a ｉ ｾ ｲｾＡ＠ ... 

)ln:'lla a mie al11ic t \! ｄ ｾ ｰｬｩ＠ ' . nlU

dI o si leIlCio:ia, p!!1'1ll IIlCt:I'U IIJ tr;\pi
di' :t Inbl'c m \ 0, ate q 110 o n:\I io 
de<:PP:tI'CCCII no horisol lto ! 

(,lIMOU ai nda m li" mllit,) nui", 
ard"nLlnd'l p'):'tÍm, no coraçlo, a 
"'li 'I al\l::1 do toro3 r a abt'.I\';\ 1' em 
111'1 • o lilho idolatradll. . 

GLOllI.\ S[LH 

20 ANNOS 

A GOD'OI'"" A 

Vint!! annos! 'Um co)lIar de alll
ªrias, um ro 'ario tlc fcsl;l ! 

.\ ｡ＮｬｯｬｬｾＺｩｲｯｮ｣ｩ｡＠ em t'ldi\ :\ sua ple
uitlldt!-,inccra, pl\l';\ c I'i.'olllta ! 

Que de ｰ ｲｮＬ｡ｭｾｮｴｯｳ＠ l..ell03 c 0-

nlllJ:i ｡ｾｩｧ｡ｩｬｴ｡ｴｬｯ［＠ lIio se cl.o.:am lia 
nossa mente! 

O cora(lo é um sarrario pl'ompl,) 
it recehl' r i1 amor e nem 'U o all\or, 
comll a tudo filie e ｧｲ｡ｮｊｾ＠ e clel'ado. 

Olhamo:, a soclo(hde como si fura 
um nol'o Olympo c calla senhorlla 
qlle sc nos dl' lnra. ｲ･ｰｲ･ｳｾｮｴ｡＠ Ulll' 
､ Ｇ ｬＱｾ Ｚ ｜＠ a quem lltríóim'l" um\ prece 
rcp'lssatla do llm misto de Lranda 
caricia e p:\I\ 'io anlenlo, . 

om05 pag:i05; cOllllllzlmo-nos à 
idnlalria ... 

ｕＬｾ＠ ｩｾ＠ um ｬＩＧ｜ｧ Ｎ ｬｮｩｾｭｯ＠ estc que em 
antos pelo Ctllllra llô-ltJll1 Iuodrttj." 

nossa crença. 
Si nos riram 1s para o ｰ Ｚ ｴＧｳｾ､ ＮＩＬ＠

n'cllo su li,llIllllJramos um dc'fi:\r do 
al l'gnas ... 

E' a tr,\ll siç1o tio homem-mcni
n() [!:lra o hnmcm-cidatl .io. 

Aillda n:io estamos no gnso dos 
dlrcito, ciri' o ｰ Ｑ ｬｩｴｩ ｣ｯｾＬ＠ e tt1daria 
nio somos irrcspons:l\ eis; -a sOl'.ic
dade nos tonn cOlltas e o\igc que 
MS cinjamos ás leis. 

Pois hum, amign, attingi,;te a ｾｏ＠
do Iluent!! a ･ＮＬｴ［ｾ＠ anrea idatlo e, cu, 
'l IW já ptssCI por clla-reliz e salis
f Cito, te $Iú.lo, t!e;;ej:lud) que l'j'\'; 
um f'\I·t." um Il'ahalhadnr incaIH;L
I'd -d'cs:;rs de ｴｬＧｭｰ ｾ ｲ｡＠ do aCI) (IUO 
abcm derrihar todos os cscolh()s quo 

se lhe" alltolll'lll\ [n Iu ct\ p,'1a lida 
c talllhrm ｃｊｵ ｾ＠ CO Il:iel'l'C" essa lhane
za e alrahil idadll, (ItIC são o teo ca
met ri ti co. 

Assim, acceita um conleal abraço 
do relho 

XISTO ｘｬｬｴｒｾｆＮｓ＠

• 
llOR .\CIO KL'XE' 

11:;«1 IH) ｾｯ＠ lIlh\J1ig-cuto collnborAdor (' dig· 
t\l\('to ｮｭｩｾｯ＠ OXOIH'rOu.·so, n :? t do ｣ｯｲｲｴｾｬｬｴＨ｜Ｌ＠
do cnrgll dl' oraflf)r d.\ ｢ｾｬＱ｣ｭｲｲｩｴｮ＠ ..\socinc;:\o 
Irm\o JoaqUtID, ClO vi:itn d03 seu:, muitos 
ｮｴｲｬｬｴ｣ｲｾｳＮ＠

• 

JESUS 
PAU O lDE\l. 

ｊｉｬｾｕｓ＠ roi o s\'mb:llo da caridade. -
110 amor e lla sãlJedoria ... 

Svmholo th carilhdc, porl(lHl a 
carillacle rui sempre o lhema qUI! clle 
prcgtlU pJr,1 o bem lh hlltllalli,lalle; 
symbolo da amor, punIU ') morreu 
em UIlI'\ cruz ｰ ｾ ｈ＠ amor do;; h.,mcn,;; 
svmholo d.1 sabedol'l:t, porc[lle nH
ceu c()m o dom sublime da inlclli
gll tJri:l, quo nenhum ou tro podia jiL 
mais tel-a tão grande. 

E m HrCll 1I0S bracos de uma cru'
para mostrar it humanillilllc C?!1l0 ｩｾ＠
duc!! mor!er plra salvar o UlllvcrslJ 
do erro em que jazia ... 

!l', como ChrisU.);; , (Ie\'t'!llo. 
aompanhar :t dO!llrill'\ de JllSlIS p:\
ra SCrullS [dizes e gi\llhutllos, um 
dia a SUl bllllliiicta misericordia. 

1' 101'1111 )POII" _<./ ｾｆＮｬｴｲＡＡＺＺｬ｜ＧＬ｜＠

SILHUETA 
III 

E\t1úR!T \ 1. F. \' . 

Ｎ ｅｳ ｣ｯ ｬｨｾｭｯｳ＠ [m'a ｮｾ［ｳｯ＠ ｃｾ｢Ｇｬｾｏ Ｎｪ ｾ＠
Ii nJll uma sym patltica senhoril.\ qu' 
lem a sen ravor, e para f.\cilil'lr ;\ 
pelll1a do [.obrll Lu \, mocidade o lJel
leza . 

O, seu' 01'10, c:ut'\nho,; 51) ､ｬｬＺ｜ｾ＠

PCI'I) !as cng:lsladas [)) sell ro 'to chro 
du '[Lduna linda. 

Os cahcllos ':10 de um ｭｾ ＺＧ ｮｩｮ｣ｯ＠

Ilnl'Ocolll oo,; raios de .\p,) lIo ao 
nilst:e r, 

ｬ ｾｲｴｬｬｬｴ｣＠ ＨＬＬｾｰｬｾＰＵｾ＠ onllc e;;conde os 
seu, sonhos di' n li ra. 

.Talhe c 'hdlo c symp:\tlti,:o. B)cra 
mimosa. 

Ella não tcm o' illlp,t()s ｨ｣ｲｩ｣ｯｾ＠
de IlJlllTll a heroilla jll liac,\, nem (, 
tão religio 'a com') FARl \ , mas em 
compen<;;Jcão tem intelll"úncia culti 
"at/a com •• a V E[G \ • 

Muito brerc llei-;ari a risonha I'i
da de ,nltcira caS3I1d,)-s(' com n no:;
sn intclligcnlc companhetro Mlrio 

,ll'estre. 
- Para terminar dircmo;; que, a se-
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nhorita em questão, c filha do maior 
propagandista republicano nesta ter
ra. 

SÓ AI\M,\:\'OO um laço, do contrario 
foge de novo!!! 

a 
modal-o; ma, foi peior 8 emenda do u 
soueto: o Bitú pa.sou de ",.brito • b 'l e o 
Et... OI. 

---... _----
PERFIL 

1lI 

Lu:.: 
. . . . . . . . 

POIS, MEUS ｓｅｎ［ｉｊＧｒｾｓ＠ 'i-; ｾ＠ ｾｕｾ＠ Ｇｌｾｾ＠
DIGO e lá se,rUll (.I/c em dirp.cç:io ao 
Malto-Grosso, 

n ｲ･ｾｵｴｯＮ＠ o rumorapl'Nximava.ae t 
nA\'ll-Se mais distincto. e Ol'-

J.i so onviam perfeitllmento repet'd 
I " '. I os 1\ 

ell! tlUSlasllcosl viva. !"tMroml'id". pel. fo-
g:ue orlO e pc O-til .... lá chilll_de UID" 
Slcn de pancadarin. ma .. 

Vux 
ＭＭ］＾ｾ｣Ｍ･ＭＭＭ

I. A. D:J L. A FÉ 

.P,ISSOS lentos, chapéo de s)1 rle
ｨＺｬｉｾｯ＠ ｴＱｾ＠ ｢ｲ｡ｾｯＺ＠ cabeça baiXJ, finem 
o H' 3.nm t1lra que a.lgum desgosto 
acabrunha o ｮｯｧｾｯ＠ amigo e no entrt>
tanto está semprtl alegre, fazendo 
aos que com ｾＢ･＠ cO.lll'irem passai' 
horas .agrada reiS, pJIS, pos ue nm 
escol/llt1o repertorio de ＨＬｮ･ｊｯ｣ｴ｡ｾ＠
cada qual amai interes'ante. 

Nunca foi rist? com chapéo duro 
embora aos t1omlllgos appareç:l de 
sobrecasaca com pretençôes a rt>tla
ctor-thesoureiro de certo HEUDJMAOA
RIO. 

Este nosso sympatuico collc!!'l\ ｯｲｾ｡ｭ＠ ､ｾ＠
be . \ . 00 

ucmcrlt.<. j S OCIRÇUO Irm:1o Jonquim. COul. 

)llctou n 24 do corrente o seu terceiro anno 
de cxistencin. 

Aos redllctores d' A Fé enviamos um forto 
Amploxo de ･ｮｶｾ ｬｴｑ＠ COm o. ,'otos quo f.zo. 
mos pel. prosperIdade do tão util collel'a que 
bate-.se ardorosamente pela n3l1lis.çào do 
um Ideal "'crosau to-A fundação de um 
Asylo de lIendicid.dc. 

• e-

CARTA 
Recebemos a seguintr.: 

Pertcnceu a chsse dos emprcrra
､ｯ ｾ＠ estatloaes onde gosou ｳ･ｭｰｲｾ＠ a 
e lima de seus chefes del'ido ao s('u 
caracter honrado e cumprir/or de 
seu: dereres. Actualmente c funcci ,)
ｮ ｾｮｯ＠ f?deral exercendo cnrn criterio 
e lIJ1ellljl'ene;a o ＱＱＩｾＺＩｲ＠ de 2' e cl'iptu-rarfO ｕｃｔ ｾＬＭｮ［Ｍ ｉＨｬＮ＠

ｾｉｯｲ･ｮｯＬ＠ pouco bigode, estatura 
regular, gordo, o nosso herõe pre
tende em brcI'c casar-se para o que 
já se acha em prepa,·ati,'os. 

Pouras vezes e risto em bailes e 
quando o {az é unicamente para 
｡｣ｯｬｊｬｰｾｮｨ｡ｲ＠ sua {,unilia e após a 
primeira quadrilha. sua m'nca pre
dilecta, não mais é visto no ｳｾｴｬ￣ｯＮ＠

Filho exemplar, tem sobre os 
h,)mllros a chefia da {amilia, cum
prindo fielmente o derer dc irmão 
dedicado e filho estremoso. 

Pertence á reJacção d'O IDEAL ; foi 
por algum tem pJ encarregarlo da 
secciio charadislica onlle enr.ohria-se 
cOlll o pseudony:llo de NE, PilHO, 

Principiou a escrcl'er Ulll;' série 
de lindos escriptos illtitulados Pl.S
TH , sendo elogiarlo por todos pelo 
primoro o goslo c fino eSlylo que re
\'ela na lilleratura. 

E' modesto, p1is, eS TCVe a 
mlúto pedido do Cleto Barl'tl to e do 
Gool'Oliva e quando tem occ<l,ião rle 
LlVI\UIF.:\TO adeus, lá se foi o ｾ｜ｒｉｏＬ＠
o imp'lga,'el SYI.VESrLlK deixando os 
cu/lcgas a esperaI-o. 

E .1gora? Agora, diz o God'Olil'3, 

Exmo. Sr. m.jor Cleto BarNto 
Sonde e patnClls, 
Muito grato pela publicaçAo da minha 

carÚl e do meu rondÓ. ' 
Ao. mesmo tempo, porém, que lhe agrado. 

ço a .finezn, SlnlO-me profundamente .ppre. 
ｨｾｵｳｬＢｯ＠ de ter Sido causa ... do que houve por 
mlnhl1 CllUSfl. 

Calcule as ｦｵｮ･ｳｾＬｳ＠ consequeu. i IS dn mi
n.ha fraquo,a. de dizer que tiuha tido rela
çoeo com o TII'adeu teso 

Apt:níls ｬｬｰｰｾｲｯ｣･ｮＬ＠ no domingo ultimo, e 
seu ｊｯｲｮｾ｝Ｌ＠ onVIO-se um grito llnanime em 
t ,da li Cidade, desde R Prain ba li ｦ｡ｾｲｩｃｬ｜＠ do 

a .J _ ｾ Ｎｊ ｾ＠ _ • • 1.,... • • 

-E' elle! Pega para .. . 
E pingavam os ii com ponto:; maiore:; do 

que as no:;sns cabcÇlIs, que DtlO são das mais 
pequen .... 

E um rebolic;o dos meus pecclldos est..be
leceu-se logo, quasi tão grande como o 'luo 
houve em Mlltto-Grosso e. nO Ser;;ipu, e 
que hude necesMriaIDonte Laver cm outros 
logarps, desde que o Congresso achou que 
ns coisas em ｾｬ｡ｴｴｯＭｇｲｯＵｳｯ＠ tinh3m corrido 
muito bem e que não bnvin motivo para que 
o governo li> motto. e o bedelho e desman
chasse a cgt'cjillha. 

Formaram-se 1II.eetin[Js uns prnçns, nas 
ruAS, na Innchinha do Estreito, na ilua das 
Viu bas e no Ratoncs g,ollllde. 

Aquelles que ainda não sabiRm do que se 
tratava, ou escaftldialD-So para suns cas.1S, 
com medo de algum tapa-olho por tabell .• , 
ou approximavam-se de nlgum conhecido e 
indagavam, n bater os deutes, como quem 
bato cast."" hol.s: 

-Ou! Fuào. que diabo d'aquilJo Á isto? 
E apenns o FuCtO expliCAva A. coisa, met

tiarn-se logo no meio da onda, borr:1ndo ain
da com mais força do que os outros: 

-E' ellu! Pega parn ... 
E eu muito desc.'nçado um casa. sem sa

ber d. borrnsca, CIlnlando a Maria Caxuxa 
para adormecer Q men ultimo tat.,1rfincto
o Bitú,-que embirrava em níio querer dor
mir, e quo berrava mnis do que um cabrito 
quaudo se vil longe dn •.. cas .. do dono. 

No meio dn miuha cantoria e dos ganidos 
do Bitú, pareceu-me ouvir, ao longe, um 
rumor sClDdhaute ao do m." embravecido. 

-E' o ｜Ｇｾｵｴｯ＠ que refresca,-pensei. 
Con tinuei a cIlntar, e o rapaz cOlltinuou 

n berror. 
Casqllei-Ibe dunschinelladas, para aceam. 

-T.C1110S ongrossnmento na viiinbnnça_ 
rofteClt,_o engrossnIDonto ""rosso ' , . f . '00 h , com \'1-
'8S, 0dguetci, muslca, retnlto " 01 CO, discur_ 
so e t.o o. o. m. tudoros d" ch. pll. 

E. Ia leYAntar-me, pnr" ver, da ｪＸｮｾｬｊｮ＠ O 
desfil. úlnlnvrll no,·" e bonitn natu I ' 
mnc.lqlleadn do ｯｳｴｲｮｬｬｾｯｩｲｯＩ＠ dos fil ｕｬ･ｾＡｯ＠

. fil o ＱｉｬＱｬＧｾｒｮｏＨＧｪ＠
quo 111m nr a cerveja de al'"uem " d· b. t • o , quon o 

ｂ ﾷＧｴｾｲＮｬｄＭｭｯ＠ d" ｰｯｾﾷｴＮ＠ COUl tIInta fOl\a, ｱｮｾ＠ o 
1. U, nssustn 0, hcou COro O ultimo berro 

fll18ves3udo na gJlrgouta, e eu deI' t l. 

I>ulo . f" om8uuo 
• ' que quo.sl Iquel grudado no teclo. 
-Com os dlllbo. !--excJamei._á co ' . 

eOlJlnugo! ISa. t:\ 

Ao mesmo o tempo, na run, toguf)tes es )0-
cavAm,a muslcn ｬＧ ｯｭｰｾｵ＠ um--tllrlÍ Já Chit!l-_ 
eflljJol,gaJl/e (como é moda di.cr .. se h .) , 
dez o d '1 b OJO " U, QZO .ml vozos I'lldaram: 
ＭＭｖｾｶ｡＠ o IIlustre Pancracio do. AUJ·o. / 
--VIVÔ! 

N!\o tive remedio ｳｩ ｮｾｯ＠ abril' a porta. 
Apenas 1\ multidão me vio ... foi um delirio' 
Eutrou uma commlssão compo-tll d 2: 

milhõos e 60 mil officines da ｾｵＢｲ､ﾷＮ＠ e 't' 
d . dO' "1I8CIOU:I 

con OZIU () o meu retrll to em pout t I U 0.1' o ua tira. 
. m o. m"Joreo engatilhou o verbo e ti 

V'H obrll: ' i 

ＭｾｅｩｬＭ ｯ＠ nqui, meus senhoros!--bradoll 
gesticulando como um bonec(.o do molas e es
tendendo ns màos COmo se quizesse fumr os 
?Iuos ､ｯｾＮ＠ ontros 25 milhõos, 59 mil, 999 ma
lltres.--]...,Il-o n./HU o Ａ＿ＧｬＮＩｊＧｩｮｾｮ＠ ll'ntwn ｾＨｬ＠ im. 

E o povo lor,.: 
--Vivô I 

o oradur eon tinuou, segurando-me rheto· 
ri camente pela ponta do nariz: 

--Isto meus sr3., não ó um homem; é um 
monumento ... gotuico ! 

E o povo fóra: 
--Vivô! 
E, no mesmo dillpRSão, falou mais de uma 

horu, xÚJ.gando-me com os nomes mais bo
nitos e mni:; enthusiasticoso Só--illustrc-
chamou·me clle 3.248 vezes. D'nhi l'al1\ di
ante perdi a conta. 

E tel minou gritando: 
--Toque a mu.ica! 
E a lDusica tocou uma das mais bella. pe· 

ças do oeu va8/O reperlorio. 
Acceitei o titulo de illustre, porque um 

de mnis ou de meuos 1Ii10 altera os 500 mio 
luões de toncladas d'elles quo temoi por 
ahi descon hecidamcnte igllOlond:>3o 

Quando o orador fechou a torlleira da 
verbo rl'll gia, o enthusinsmo chegou llO cama
lo:--nilo hQuve cão nem gato quo "aO Dl6 
abraçasse, beija.,e, e coufirmasse o diploma 
de illllstre, gritando: 

--E' ell_ ! ｐｾｧｬｬ＠ para engrosSIIr! 
Mandei á venda da esquina comprar u,!,,, 

duzia de cerveja marca barbante e ofereCI í 
trôça, quo so lambeu. 

A ml1sic. tocou; fôram feito. 722 brinde. 
li minha saude e 80 a 100 a ClIda membr.o 
d. rnillua familia. e lá I'elas Úlutlls da DOI' 
te deixaram·me em pazo • o 

Quolldo sauio o ultimo major, fechei. Dlall 
que deprossa a porta O deixei-Dle cab .. em 
uma cadeira. 

--Uf 1 __ murmuroi.--Que alivio ' Já nem 
se podo ser coo tem por.l\oo do 'riradellt61 L. 
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, m l,nrA Rl'ranjAr um eUgrDIH't,}V('1 ttl Ta.IH ｾｉ＠ " I 

.. ' C,"',lco1c s, 1 \,i,tn do meu eltado ..... 
I: lI.O pudr, ＱｾＺＺＬＬＢＱＨ｜＠ do compromi 10 que 

｜ＧｏｾｉｉＬ＠ di-'S(IlIlpm!nhH pl'iHWil'u cnrtn de contar-
,.",nlhi ('111 IHI, I da minha mocidade, FIe&-

II00UI11/\ cOV;/ 
lb I t1.., ., outnl Y('Z. . 
.... , .. 

0
1':11,' tt(),II,e nns \'ehlnhol 1!ue r.a • l'('U1(' 

I' .. r hOJe , .lIe\l' 1'''I,i'i. v.lhos, 6-.. rlltl'O o. ｾ｟＠

ｴｮ ｾＨ ｬｉｉｴｾＢｃｬ＠ lQr occllsiào du uml\ tremenUft 

' "11 r"IO' I d ,\llOinn I'or causa do or-. no C\I fi • 'I . d 
gu"qne I cOl'onel Jonquim SI VOMO o di tllluÇ.l do 
N,·i-

PASCltACIO DOS ａｾｊｯ｡＠
nln consente: V, Exn" que ' ' __ Qllem c, ":, 

I. . e {o ou uào (I IJIiIJor, l por 
n.\o declol'ou ｾｵ＠ 'or e I'vl'loulo, continuo ' ; ou l' IMJ , , I" qUl' )\ ,1\) c to de III:lJ'OI' cmuOrLl Hi\O I', I I'l1t11mcn " d 
,d,,, ｵ ｾ＠ ｾ＠ Nilo tendo <'gualme:lt dcclMn o 
it' !lllllflJOl . " t CIIl cara melado e que ' l o lem o ' I 
ｱ｡ ｾ＠ li. IUlo pOSSUl' "'cntls bW}l.'Jl"!'09, ｾｮｮＺ＠
ｉ ｬｯｾｾ ｵ ･＠ ou d 3 1'-010 nos O'ontIs bamOt-n l" CO ll1l11 f' lI ｾ＠ n 
lI uno metnde. 
'Vi"" h cnra p, DOS ANJOS 

A MINHA DOR 
OI I echos das montanhas, 
ｄ ｾ［＠ rerdes, lisos prados , 
Oul'Í os tristes brados 
Do meu saudoso am Or. 

, 1 ' Chorai comnllgo, o I , 
Chorai :! Illiuha dór,l 

Louge de Alm i,nn beBa, 
Do eu olhar distante, 
ｾｬｩ ｮ ｨ Ｇ ｡ｬｬｬＱ ｡＠ delirante 
Do lucto veste a cO!' .. , , 

, Il "h'-"" I) ""th;re -<Tt'll'\em, , 
ｾ ｡＠ solidãu o hOlrór ! 

echos, 

Chora i cOlltmigo, oh! echos, 
Chorai a minha dóI' ! 

ｾｉｯ＠ cllorotôt 
E fme, geJaIo, 
6 Inandá .... 1I/IL:,'-IIIW 

- }forrar por eete amor I 

Chorai commigo. oh I ech., 
l hora! a IIIm"a dor I 

P "IIC11&eJQ _ A I.,. 

• 
S!Rl E ALBERTO 

Conto 
Ao ALCYDM TOLRliTIXO 

(Em ｬＧ･ｦｲｩｵｩｾＧＨｬＨＩＩ＠

I 
Era lourn, bem loum uma ｧｾｬｉｴｩｬ＠

rrcallcinlt:l que no cnsehres rustlcos 
dos ｣ｬＱｬｬＱｰｯｮ･ｺ･ｾ＠ fOra crend" e que lia 
teur:I idade perdera sua estremosa 
mãe. , 

\'i"l1 e intclIigcnte ､･ｳｊｬ･ｲｴ｡ｾＧ｡＠ no 
pensamento de ｾ･ｵｳ＠ paes adoptl"oS ｾ＠
idéa de m:lufl:1l-a ･､ｵ｣ｾｲ＠ e como 11.1 
aldeia em que \'i"Í:lm tmha um ｣ｯｬｬｾﾭ
gio regido por u:na ｊｬｲｏＡ･ｾｏｯｬＺＺ｜Ｌ＠ ｦ｡｣ｉｾ＠
foi matricularem Saraj pOIS ,lSSlm Ch,l 
lllllYa-Se, "\ 

Devido n sua intelligencm ｦ･ｾｴｬ＠ COlt
seguio ser um,l dns melhores ｡ Ｌ ＱｾｭｮｮＸ Ｌ＠

Frequent\vtl o mesmo colleglo, um 
camponezinho que tambem como ｂ｡ｲ［ｾＬ＠
el"\ intelligeate e apphcado, 

'Estes dois jovens foram logo ｮｴｴｲｮｾ＠
. .... " .. n,· lima corrente mutua de 
corações e ｴｏｴＧｬｬｏｕＭｯｾ＠ vel'flaa ,'lros nml-
ｧｵｩｮｨｯｾＮ＠ Com o Correr dos aunos tor
naram-se moços. 

Almina doce e meiga, 
Era o meu ai mo dia 
De feota e de ulegria, 
De Juz e de cal r: 
Por ella-só pulsa"'l 
ｾｉ ･ ｵ＠ ｣ｯ ｲ ｮ ｾＧ ｩｩｯ＠ ardeu te, 
Por ella SÓ-contente 
Eu tUl ha ü vida amór ! 

Chot':li co mm iO'o, oh ! echo.;;, 
Chorai a minha dóI' ! 

Alherto, o amiguinho de Rar:l, mo, 
rava em urna c,lsinha junto a cle sua 
companheira que torn:ira-se pos li do, 
m de uma bellem sem I'inl!. 

Deu c'Jmpanl;eiro de collpgio de ' e
jando seguir a cnrreim n:I\':d, parti ra 
para capital afim de compl,etar o se us 
cstudos. Chegad:ls as fenas, cvrreu 
pre SUI'oao p:1t.;\ junto de ,sua ｦＮｾｭ［ｬｩ｡＠
e deslumlu'ado vio ｱｵｾｯ＠ linda t,nh:l
se tornada sua compnnheira d'outr'ora, 

CIIIa 
.....", .. ｵ｣ｊｾＱｕｊ＠ -

'11 re IIma-
tambem? Teria elle o m _ 

mo amor Itr.tar-Ihe o'a1ma? 
11 

!lo pR88.1I108 cinco annol ｾｬ｢･ｉＱＮｾ＠
｣ｯｭｰｬ･ｴ￠ｾｒ＠ 08 estudos e \'oltál," rI 1.1 

8ua confor1:l\'el ,iveod.l, ｃｾｉｉ｜Ｇｉｃｴ＿＠ n" 
I'eali ação de @eus Bonh03. ｊｉｾ｜Ｚ･ｬｾＱ＠ , e 
lI'uma noite em pul!'8tra Tlllllllrlll I e-
solveu ｣ｯｮｦ･ＮｾＺｾｲ＠ o seu amor" . 

Deu pae flue lh e af!1l\V:l mu,to. ｾｬｴ＠ o: 
metteu ir 00 dia segutllte entendei -S( 
com os paed de Har:l. , 

Albel10 louco de alegna Innçou- e 
110i! seus braços exclamnntlG: 

- Oh! como \'0 an,tO! C?mo ｜ Ｇ ｏｾ＠
sou reconhecido \101' lll,cumlnrde d,1 
realiaaçiio da minha f!'lIcld,:I(le. 
ｾ･ｵ＠ progenitor ｶ･ｲ｣ｬｮ､･ｬｴＧ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ｳｮｾ＠

tisfeito com e.tus prova de tlmOI fi 
lial di ' e: . 

- Nada tens a ngradecer,-me ｜ｬｾＱＳ＠
n:lo faço mnia do que cumpnr ｾｏｬｬｬＬ＠ .1.S 

ｯｨｲｩｏＧ｡ｾ Ｇ ･ｳ＠ de um pae que deseja ｐＧｾＧｉ＠
ijeu filho, toda sorte de \'cnturas e e
licidades, 

Jll 
Alegre desponta o dia, O, sol h:l.-

I · lo co seus raios IUltllnO os .1 
11 1.IIH d Il se fron-verde campina que e enro : : 

I fi -: " ' .. , \"", u('", tla ,lhe um encanto BU J 1m e, 
Os p.IS 'aros em harmoniosos ｣ｮｮｴｯｾＬ＠

saltitando de t':lmo eru ramo, saúdam 
ao :\8tro do dia, Pl' lo prado correm 
as :l\'es dome ticas em procura de 
alimento, 

'ftran,pondo o liminr da porta da nh'a 
caslllha apparece um lindo e jo\en c:1s:ll 
seguido de cre:lnças que correm con
tentes na \'erde gramma elllf(uanto fJue 

Almina desprezou-me 
ｾ ･ｩｸｯ ｵ＠ de belllq uer ;" me, 
ｾｬｩｯ＠ quer, ai ! eéos ! mais ,'er-me, 
ｾ ･ｬｮ＠ dar- me o se u amOr: 
A out ro lUais ditoso 
ｍｾｉ､＠ r-ico de \'eutll n; 
A hella cre .. tura ' 
Adora com ferrOr ! 

L ranbra-se cfdinho e ia ｰ ｯｾ ｴ｡ｲＭ ' e 
emti 'ente no porWo de :--:nra para cún, 
templ:l!' a ｾｵ｡＠ bellezn., Porém em Utu:1 
cl (!a ta luanh::is de lU'ltun\'era em lJu e 
o astro luminoso apresenta-se orgu
lhos/), o 'tentan '/o a força de seus ｴＧＺｬＱｾｓ＠
que (!lio lÍ natllrel.il unI encanto suhlt
me, Rnm lenlnt:ira-se cêtlú e f'ira 
ｰ｡ｧ ｾ･ ｡ｴＧ＠ ao jolt'<lim que ｦｩｾｬｶ｡＠ nos flln
do de Sua chacam. Chegando ao gra
d;1 \'io um lindo mancebo lJue p:\r:l 
do olhanL'a extnsiado, /:la!'a n? dcpa-
1':11: com uqucllc jo\-en, qUlz ｲ･ｴｬｲＮｬＯＧＬｾ･＠
ｰｯｲ ｾ ｭ＠ reflectindo que em uma :.c,'ao 

seus paes \'ão sentar'se dellaixo de 
um camlllanclrüo formado de br::mca 
I'o.as. A mop tomando entre as sua 
a mão de SI?Il e' poso diz: 

- Lembr:\ -te Alberto do nosso tPI11-
po de colIeg-tO? Oh! Situ, minha quo
rida H;il':l, El'Utll03 pequeninos e brin 
C,l\':lInos junto como ･ ｾ ｴ｡Ｓ＠ duas inno ' 
centt'S cl'eallça , 

ｐＺｬｳｳ｡ｲｾｲｵ＠ se os ｡ｮｮｯｾＬ＠ tornamo-no' 
moçús caoamo 'no3, ａｾｯｬＧＡｬ＠ Deus Jlara 
uos tornar ainda mais ｦ｣ｬｩｾ｣ｧ＠ 11 lem
brarlUOs aquelle passado dlt'JSOj deu, 
110 e tes dois anjinhos. 

Chorai C0lUm igo, oh! eChos, 
Chorai a minha dór! 

F. eu. \'h'o triste em pl' tln , D , , 
.'11101' nns Juras frl1goa8, 

(!ilJl:u ndo as minhas Iltagoas, 
A lida tendo horrOr, .. 
ｾ ｉ＠ \ 1\'0 nband onado, 
Ｑ ＱＬＬＢ ｾ ｩ Ｈｉ ＿Ｌ＠ só, no Illundo, 
ｾ ＢＬｏ ｬ＠ no allys lno fUlldO, 
. o IUlO'llo da' dor I 

pouco COI'l('Z, I esoh'eu -se ficar, , 
Rep:lt':ulIlo eutno no mancebo" I e

conheceu o seu antigo companheu:o ele 
collegio: seu cornç:lo pulsou ('Otu tor\, I 

e do seusJabios e8c:l/lal'Utu eMa' phra-
Ｘ ＺＧ ｾＺ＠ _ 

- Como é bello! tIlto que o atuo 
del!!r:! , Serei COI!'l' 'pondida ? 

fi: Alberto ao terminar esta phrase 
deposita um sincero e prolougatlv oscu
lo IIIIS fllces tle Sua esposa, 

o 110, o cnro ｣ｯｬｬｯｾ｡＠ Oodofl'odo Oliwim, 
um UU$ ｾｵＢＧｴｾｮｴＺｬ｣ｵｬｯ Ｇ＠ clc:;tc somnunri '),nos ｏｬｾﾭ
\'iou nttonciuso cartA? em quo uos llgl'ad('c 
(l .... ｲｾｴＧｴＧＱＢＨＧｬｬ｣ｩｬＧｩ＠ nlins muito I1lrrccidn', (]lW lhu 
Ji7.arnlh por occn .... i:\o do noticinrmos t\ pn" ... a
g-Im do \}11 auuÍ, (,1":lOnrio nntnlicio. 

A (l1'U\'Ol'bllll ｾＢＢｬｩｬｯｵ＠ do Ood'Oli\'n 1I0S 
ｃｬｬｬｬｦ ｾ ＮＺｩＢｩｮｉｕｏｓ＠ grato:;, 
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ANN:n GARIBlLDI 
Reullir:1m- e uom ingú llllinlJ, em 

ＱＱＱｬＱｾ＠ U \, ,;;\!as U \ A:is)ciaCio U), 
ｅｭｬＧｲｾＮｯ＠ \,lLl ' 110 C lm'll 'reio, ullcr,jOS 
ci ladjú$ afim UI! delilJ r,lrem sobre 
o /lI) lo li' homeln;;car-se a rn emo 
ria ua i!l' 'lu 'cir I h.lroill1 calhari
/l,'II"e .\nnita G,ll'iUaldi. 

O 'r. DI'. C:u'US) .\hc,joll'll r,}fT"/l
te cOllsuhr u;\ ltalia, \lu ｨｲｩｬｨｾｮｬｬＡ＠
､ｩｾ｣ｵｲｓｩｬ＠ em ｱｵｾ＠ púz em de ' taque o 
\l1,)I' de .\n/lila, 

051', D,·. ｌｾ｢ＩｮＮ＠ R'.'is di',e ql}>, 

o.s ｰｲｯｭｯｬｯｲｾｳ＠ d :t'lnclb reuni lo 
Ilnll :1'11 em Ｌ Ｇｩｳ ｴｾ＠ :1i1xiliu ao Ilnnu
mento que em RJ:na I'ai ser CI't'cto á 
Annila 1J21l1 COIllJ a ･､ｩｦｩ｣ｾｾｬｯ＠ nesta 
capital de .um edífi.;io para um1 c'
cola publrca que denoll1illar-'e-ha 
Annila GarilJaldi. 

Acceitls e'ta propo'tas foram 
numeada' dlla commi siles Cl:ntraes 
urna de h,lmen' e outra de 'enhüri 
ta ' . 

Essa,; commis'õe tem eó'tado I'C

nnid1s e já deram principi,) ao- seu' 
tralllll105. 

(jUI1 o P H'O catharincnse s"\i\)a re
c?IlIJlen ai' os esforços das commis
ｕｾｾ＠ 11 es,e p ·lLIIUU\.IV 

os /lOS'O desejo. ------....... ----
EPIT.\PHIO 

A qui jáz o ze do' ｃｾｙｯ＠
Que compra\'aqueijo em lascas; 
X'nnCA em vida comeu ｯ｜Ｇｯｾ＠
p 'ra não pôr no lixo as c:1'cns! ... 

G. de Brllxp /1ns 

SEcçio ｃｈｒｾｄｉｓｔｉｃￂ＠
Ｈｃｏｾｃｕｒｓｏ＠ DE AGOSTO) 

Charadas novissimas 

Ao l:\,YEXClYEL ｾｬＮｕｕｊｏ＠

Foi com o cacete da Manoela qne 
matei o bucalhau-2, 2. 

(J. de Bnupll'ls 

Ao G. DE BlltXELLAS 

Com 'dnho em bolsinh"s. p"gnei o 
la,II'lo subt:I-2, 2. 

cu 

1Id)(l8 

Ao BlllTTO 

A ･ｾｭｯＬ＠ com a fileira, fiz uma tou· 
:!. :? 

Aymoré 

Ao BECKER 

• ',I SJrra, além, tem um rio-2, 1. 
Pedrúca 

o IDEAL 

A medida teve nugmeuto de \'alor 
por eaus:\ do sobres:J1to-2, 2. 

Ottirb 

Da e:dade o homem regressou n 
ｙｬｉｉＬ｜ ＭｾＬ＠ 3. 

ａＯｬｉＰＱｾ＠

Ao PLrTÃO 
Liuda u\'e é esta a\'e-2,2. 

Et 

Ao ÀL\'ARO oeZA 
A base do culto é er lou\':ldo-1 ,) 

ｄ｡ｲｩｾ＠ -, 

A planta aqui é passnro-2, 1. 
Aymoré 

o ｦｲｵｾｴｯ＠ que o garoto tem foi ellcou
tr:\(lo u'um camiuho estreito-3, 1. 

Adnon 

(ELEG \ :\'Tr::i) 

Interjeição e iuteljeição-2. 
O passaro é do perceptor-2. 
A :In' ore africana pl1rtence a 

homem -3, 
este 

(AUXILI.\RES) 

At-arbusto, 
Rá-mammifero. 
Ha-defeito. 
ｾｉｯｲ［ｴ･Ｎ＠

Cclia 

Garà-serra.. 
Rahá-·rio. 
D:õhu-rio, 
Archipelago. 

Adnon 

(I WERTID.\) 

Cidade ás direit'ls. 
Coutracção ás ayessas-2. 

(EL ECTRICA) 

Ollirb 

Ao SAtL 

Rio de Portugal é flor-L 
Oltirb 

(TELF.Pll');,\IC \ ) 

Dlin dlin (l1in. 
Quem falia ?-3 

Teu amigo Geueroso·-l 
Que querer? 

Communico-te que hontem, n'uro 
motim, leyei uma tremenda. lJa!lc{/da 
no chrrJil'o que qunsi morri de susto !. .. 

G. de Bru.cellcIs 

Enigmas 
Ao Dn. AnRELIA 

A's direitas, caçador, 
\' eras inchaço na pelle; 
A's avesaas, instrumento 
Que só Hebreus tocam n'elle. 

Plutão 

Ao ALEON 
O general est:í na "illa, 

Et 

Na u!1naneil'l1 exi te um YUICilo 
P /liMo 

Logo gripho 
(POR LETTRA ) 

Todo hOlll"lIl de dinheiro 1 '- ｾ＠O 1'), ' 
,-lIe c:1S:lr com mulll-r pobre 3 e 1 

De\'e ter um candiei l'O '" 
l"ra contar de noite o cobl'e, 

Em 11lu/!wr ninguem se fie, 6,4 (') 
Como homem \ '03 :I\'lSO 6') 4 (i 1 .) 
Sempre <I'elIa ､･ｳ｣ｯｮｦｩｾ＠ ,-", ,-
Pois mu/h-r tem pouco 'siso . 

IIlulher 
Auimal 
Capital 
Astro 
Quadro 

Borda 
Ilha 
1.);,... 

(J. de Bruxel/as 

(NOIDIAND:1) 

Ao ｚ ｾｲｯＨｬｳ ｴｲｯ＠

Decifraras 
Casualmente 
POl'qué foi feito 
Conj'asamclltc. 

l.'t; li ouu, .................... , 

Decifmdol', 
Acbanís frueta 
De bom sabor, 

ＨｔｅｌｅｇｒａｾｭａＩ＠

ylcio 

Plutão 

t

1.2,5,4 
1.2,3,6 

COllle planta a àye 1,2,5,4 
1,2,3,6 

A.dnon 

D ecifrações 
As do numero anterio1', sã.o: Leucoma, Filo 

rnco, Hygl'oma, Lydia, Bal'bO:iinho, ｬｬｾ｜ｴｯｴｾＱ＠
POlIlbcb", Snchola, Ul'upé, GuaUllljaclÍ, Grnu· 
do, Limpopo, Lufu,luftl, Ceeem, Polido, Qui· 
loa, Cbnrlntl1o, Castru. Sapo, Xaca, LncmlO, 
Abano, Manta, Patricio e Cl'ove,. 

D eeitfluam: Seuhoritn Cplia, 51'S, Adnou, 
Ottil'b e MnraJó, 25; G. de Bruxella5, 23. 

N ota 
Continúa. a di posiÇàO dos srs. char:l; 

｣ｬｩｾｴ｡ｳ＠ o logogripho, cuja. decifruçãO e 
uma phl'ase latina., publicado no noSSO 
n. 8, O autor offerece um romance lIO 

prillleiro decifrndor. 
Caloiro 

(*) Diecioul\l io de F, de Almeida. .. 
= 

GAOL'H:TE TYPOGRAPIllCO 
NATIVIDADE 

4 -lU;,\, SALDANIL\ MARINHO-to 
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