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7 DE SETEMBRO 

J;í em tempo de dar á este pedaço 
da America foros de nação; era tempo 
de Iinal- o da sucção da metropole que 
o tomam debilitado, allemico, quasi 
examine. 

Assim pensando, José BOllifacio, o 
gmnde, guiado pelo amor patrio , in
cutio no animo do lugar-tenente de D. 
JOão \' I no Brazil e futuro rei de Por
tugal, a idéa da emancipação, fazen
do-lhe sentir que em azada a occasião 
para o grito de independenci?:- que 
foi feita e recebeu no Ipiranga as aguas 
lustmes. 

Entretanto, diz a nossa historia que 
ante8 h:niam sido decapitados muitos 
brnzileiros por darem guarida em seus 
fortes ｣ｯｲ｡ｾＧ･ｳ＠ üs mesmas idéas; por 
desejarem apenas fazer o que fez D. 
Pedro J ! 

E' que um possuia sangue nobre e 
tanto basta\"a para que seu feito Ill10 
encontrasse obices e o outros ... som'i
aln de febre de patriotismo ... 

A'quelle a gloria, li este o patibulo. 
Em todo caso, para nós D. Pedro I 

e um grande:-é o fundador da no a 
nacionalidade, e por isso credor do 
nosso eterno respeito e cOllsidernç;10 e 
mais do fi ne isto do no so amor! 

Nào se lh e podem attribuir os crimes 
praticados peloo de sua estirpe. 

Libl'rtou a nOS8a pntria da tutela de 
Portugal e deu-lhe uma carta, fazend.o 
dos antigos colonos-cidllch10s com (I!_ 
reitoa e respolIsabilidades. 

j[as, nem :i todos nproyeitou essa 
liberdade, pois, fingidos i\ yontade dos 
senhores, foram postos de parte COUlO 

via e indignol, 08 negrOl, que, IÓ 60 
annl)8.Jl1J1ia tnrde, poderam contem
plar o roslclér d'e8Ba aurora deslum
brante ! 

A e8cra\"iflilo tambem é um dos fru
etos ､｡ｭｮｩｮｨｯｾＬ＠ dos muitoSf[ue n08 fo
ram legados pela metropole: - e a 
｣ｯｩｾ｡＠ execrlllld", filha cios sentimentos 
pel versos-é uma mancha para quem 
a levou a c/l·elto. 

Hó ｣ｯｲ｡￼･ｾ＠ de tém pódem abrigar 
sentimentus Wo baixos. tão rasteiros. 

Em hOa hum foi ella debellada e ho
je nào exHem mais categorins entre us 
filhos "·e.' ta terra. muito embora, al
guns chamem :i si titulos de nobreza, 
que 8;io uma ilTisiio na nos:a form n de 
goycrno; mas, o temjlo. que tudo des
tróe, hnde, quando todo o brazileiro 
co nh ecer o A B C-podendo ｮｳｾｩ ｭ＠
comrJPnetr:lr·se da sua po.içflo em fa
ce d,llei, titzel ·os declinar d'esses ti
tulo e COill ir que o de-cidr,dão - é 
atiSM hOllro.,o, quando d'elle sabemos 
fazer uso. 

Satisfeito, por mais um nnno contar 
n 110 ' a cara patria na sua inclepen
dencia, clc'l'uhro-me ante o :,glgan
tado facto filie hoje relembrarnos e 
olho H/l-I'adel'ido para 3B herculeas es
taturas de Pedro I e José Bonifacio. 

XI STO ｘｬｬｬ ｆＮｾ･ｓ＠---_.-.---
PASTORINHA ... 

Na mirrh'al1Jl3 amargul"llda 
V:li trn\'ada a guerra irosa, 
DoloroH;\, que me mata, 
D'iusem,:ltll, atlOz paixão. 

Paetorirrha, fJlle conduzes 
'l'eu reharrho nos verdes prnd08, 
Onde 08 ('III'OS perfumados 
\ 'üo gemE'ndo um3 ClIlH':ÜO, 
Deixa :18 tuas o\'elhinhns, 
-Br:II11"18 como o brnnco leite, '
Da larglll'za no deleite ... 
Yem \'ê!" a minha pai xilo. 

Na minh'nlllla an'argllradn 
\' ai tr:\\:\(I:\ 1\ guerra irosa 
DolorORa, flue me mata, 
V'JIIserrsala, atroz paiXão. 

Ró por ti, pastol"ll bella, 
Pulsa. arelente, noite e dia. 
N' lIl1ll1 ･ｾｰＧ ｲａｮ｡＠ que inebrill, 
O meu pobre coraçãO, 
Ｈｾｵ･＠ te adora e te suppliC:I, 
:-fulIl l\ dOr desoladora: 
-Pa tOl'in ha seciuctora. 
\ . em \ er 11 minba pnixão. -

Na miDh'a!ma amargurada 
Vai trlluda a guerra ir088. 
DolorOlla, que me mata, 
D'inseD8lltll, atroz paixAo. 

Quando ｂｾｲｧ･＠ a mAdrugada, 
Nas anl:ias d,\ dóI' in8ana, 
Haio da nlinha cabana 
Erguida na solidão, 
E digo li brisa que pasea, 
p'ra te ler3r, sussurrantE', 
ｾＡｩｮｨ｡＠ supplica constante: 
-Vem vêr a minha pllixilo !_ 

Na minh'alma amargurada 
\"lIi tra\'ada a guerra iI o;a, 
Dolorosa, que rue mata, 
D'inBelldata, atroz paixão. 

Quando cáe a tarde triste , 
En\"ohendo em sombra o mundo, 
ｾｉ ･ ｵ＠ tormeuto é mais profundo, 
Mais fundll é minha affllcç.io, 
E digo li sombra que tombu . 
TriMte, lugllbre, pesada: 
- l'astorinha idolatrada. 
\"em vêr 1\ ruinba paixão !_ 

ｾ｡＠ minh'alrna amargurada 
Yai travada a guerra iro.a, 
Dolorosa, que me mata, 
D'insensata, atroz pab.ão. 

Quando li noite todos dormem, 
Do repouso no abandono, 
Eu niio pos o achar o somno, 
Nem nlll\"IO ao coração, 
E mlll"muro , soluçando, 
A min ba ornção singela: 
-Pastorinha dóce e bella, 
Yem \ êr a minha paixão 1_ 

NlI minh 'ulma amargurada 
\ ' ai tnwadu a guerm ｩｲｯｾｬｉＮ＠
Dolorosa, que me mat:!, 
D'insensata, atroz paiXãO. 

:'orns lia minhas agonillS, 
Aos meus infindos tormentos, 
Aos meus doridos lamentos, 
A' minha triste atllicçilO, 
!\ão attendes, e não queres 
Ouvir o sDluloso brado 
Do meu penar malfadado .. 
Nem \"êr 11 minha paLxão ! 

Na minb 'lIhna amarguradll 
\" ai trrlyada a guerra irosa, 
ｄｯｬｯｲｯ ｾ｡Ｌ＠ que me mata, 
ｄＧｩｮｳ･ｬｾｳ｡ｴ｡Ｌ＠ atroz p"b,ão ' 

-
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SILHUETA 
r 

ｾ＠ f\1I 'l RIT.\ B. 11. S. 

• 

11.1 muito que dClia trazer pnm as 
COIUI\I:l" do sl"mp::tlllco • ° Ideal., 
a sdhud:\ de:;'a "l'nld ',' nhorita, po
Jelll f.t1llram -me alguns ､ＬＩｾ＠ 'U' 
Iraro),; c que _o pOlldl.! ｡ｰＳｮｨ｡ｬＭｉＩｾＬ＠

pll ＬＬｾｮＭｯＬ＠ a semana pa ,;aola. 
[,talura n'fTldar. roslo claro, 

0lhl15 "ramlc ' c caslallho· . 
0" cabdlo: cre-pr e ' [;10 collo,'a

d 1S n'uma cahc\:1 e,;culptllra l digna 
do ｰｩｬｈｾ･ｬ＠ de rielor .\Ieirclb. 

Tem o' dente ' ah'i, 'i mo:; outura
dos :1 ou 1'0. 

E' Il!pl l1malla Iwla E,;cola Xorm31 
e C\CICe com profccienria o ｭ｡ｾｩ ｾ ﾭ
lerio ｉｬｬｵｮｩｾｩｰ｡ｬ＠ em uma tl,l ' f!'l'gue
zia ' Ja ilha. 

E' lt ratlora tlc uma Ｇｯ｣ｩｾ ､｡､･＠ fe
ｾ＠ l:1ind recenlemente fund "Ia. 

Ｇｾｭｰｬｬ ｨｩ ｣｡＠ como a Bf\TRIZ 1'11-

m'}I"l:l1! 'ad 'l pelos Icrsos e <Im :. du 
Dallle. 

C,lIahõra com a: iJuidatle 11" O 
IJe,tI. occul la ntlo-'c com o p'Cllllo-
11\1110 tle . ,'crina. rilali ·3n.\0 a ｾ｜ｬ｡＠
ｰ ｾｮｮＱ＠ alIa ma, tina com a tlo not"\\cl 
}lo!'t'\ hrazileiro Ol"Z \. 

l;o),la tlo mililarismo e pM i"o de
dicou Il'dos o' ｾ･ｵＧ＠ alTce lo' a um 
guapo ｩｮｦｾｲｩｯｲ＠ tio n05:;0 c\ero'ilo. 

PERFIL 
r 

F.B. DE B. 

Lu..: 

,\1 1<) e syml''Ilhicn é o jorcn de 
qu' Il'b oce.qla!llOS hojc, na prc 'enlc 
scr(i<l. 

Chro, cabellos ruiro, hirrndI' 
t 11I:I, m ruiro, tlenles al\'o,;, I'<btO 
cumprido, olh)s azues e n:\l"iz gran
de. 

Foi allnmll,) tlo G\'mlla io Cllh:\
JillclI-e, nas helio ｴｾｬｬｬｰＱＬ＠ .\05:1U.\0-
o • PitaJa. c oulro' ＱｉＢＱＧｉｉＧＡＧｾ＠ ｉＨＩｦｬｬ｣ｾＬ＠

.\ t:ln:t1mc·lle p,'rlClIrc ao E\cr'il'l. 
P,j"lIr um corac'10 leal c e :.IlIIig 
､ｾ＠ h"atlll. 

PllIICl' Irzes e li ,lO;\ pi', p'li" 
q :\'1111111 a chu I'a ｉｲ｡ｬｬｾｦｯｲｬｬｬ｡＠ a' 1\'1:;-

:IS • ＨＬｾｭ＠ ｣｡ｬｾ｡＠ I ｜ｾＮ＠ ｲｬｬＺｬｾ＠ cm ClI '1' 
ｊｬｬＧｾ＠ pOCO:i, imp1' 'illllilalldo·o oi) 
p I,,,'i,) a ＮｬｴｩｬＧｾ､､ｬ｡ＮＬ＠ é \ i,11I em ,;cu 
el"_:llllc ca\allo cm caminho dI 
• T Illlll-lole., (llIde 11'111 pr ''o p '10< 
) ": ' tio amor scu c ,rar10 tl!! m ｉｾｏＮ＠

o IDF T, 

G )slnu da nua de ' .10 fI' IlI ris
co. (O,'odornl qU:tIl,lo ahi morala 
certa pl'ofcsso ra nOl'l1lail sl:I, no:,;a 
ｬ Ｎ､ｬＧ ｬｉｬ ｮＬ ｡ ｣ｯ ｬｬ ･ｾ｡Ｌ＠ qllo n', O Idcal., 
creio que coll:liJora co m o p ·c llolo l1 •l -
mo llu • :Xcrina •. 

Emhor,1 ca lado, pen 'o que pl'cpa
ｲ｡Ｍｾ｣＠ p:\ l'a, em Lrül() rc.d isa r seu 
ma Iri mil li io. 

E' muit,} :"I'i,): molim p,lI'f(lI e é 
, i 'lo lJlI ,,"i sémprc s", Clitalldo, Sll 
glllldo o pl'ol'erlJio, ils ruin, COlllpa
nhi J:i . 

Frx --_D'_._--
DEUSAS E FADAS 

)Iinhas ｰｮｴｲｩ｣ｩ｡ｾＬ＠ nmo-ns, nlUo-as e 

todo" meu ｣ｯｲｮｾ￠ｯＮ＠
** 

(Co 1/ t i 1/ !lI/frio) 

C1ll'ar.1n. abrtl l1 plll'li.:o· t!lIllI'allos 
de te,l:; lempl n', ＬｾＬｊ･ｩＢ｡＠ qll c l}ll' 
ellll'l' ｡ｾ＠ 1l1.1r111l .,,!as col 11 111 11:1 , de 
lu IS arca ria ros'as, cm '!III'u ns d,' lI
.as ｴｬ ｾ＠ ｩｮｳｰｩｲ｡ｾＮＱｯＩＬ＠ ｬｲ｡ｬｬ ｾＺ ｬ ｣ ｬｬｬ＠ l's,as 
Clln!ls:ões gi!ll li .. , es,a, prtlmcssa fa
glleir'I·, em:lll :\lJa :i lraqncllas uOCl'as 
111" i 'simos sJrrari 1S de illnorcn: ia, 
mimo,as ｰｲ ＡＩ､ｕｲｾｬｫｳ＠ tio Crradnl'. 
Dei \a 'lU ' pelas ｴ ｾ ｉｾ ｓ＠ na\'e ' (, lI ri f 'I'as, 
rcsoc lll os canlicos harmoi,io 05, l'éS-
I'S Ｚ ｜ｬｮ ｯ ｲ ｣ｾＬ＠ O' SOIl' lllelotllOs,' d'es
C' ilhllios. .. 

Hnslo' dil inacs. ｭｯｯｬ･Ａｯｾ＠ lle per
ｲ ･ｩｾｬｯＬ＠ 1:lIh;,,(,), p.'las In :ios t\ "\icadas 
11 •• : Anj,t,;. lJ1r:! cncan to d:1 ｾＧｬｰｲ･ｬｬｬ｡＠
Oillnipolellcia, ｰｾｲＺＱ＠ OI'II:\ rel1l, como 
p 'wla' o lhrolno gl"rio'n do S,}!JI'I':Ino 
do ｾＱＱｉＱｉ Ｌ ｬ ｮＮ＠ Rlls ln' tle lIm:\ I,ellcza 
rara, pcrf,'i lamCnLJ moddadM, Oo'a 
n'n," pallid,) 'iole rCll, ora n' lIlIl 1110-

rrnn enrantador, lelad IS por es'as 
cabclhras hrlas que cahcm, a, ve
z,'s cm pronunciadas ＨＱｬｬｬ ｬｵｬ ｡ｾｬｩ｣ｳ＠ de 
('!I\n,', O'llras, el11 sohcrh IS ca t;\du 
pas de OUJO, pclt' ･ｾｰＺｬ､ｕ｡Ｕ＠ cscu l
ptllracs. 

Quan,lo a lua ll\'hl1"holiO::l, do 
réo pa rccc n 15 .orri r, com) 110, dl'
leit.1 c in, pira a ront"mpla(in Ｈ ｲ ｃｾｓｃｓ＠

rlhlns de UII"\ ,ymp:lt!ll.l ildilli la, de 
lIlIl a ｉｊ｣ｬｬ･ＷＮｾＱ＠ toda Ilalural. 

Como admiramo, cm sublime 
lran'portc5 de alllor e \'cnlura, ((II 'tn
do I' lIl s passam, ás :edosas trancas 
dc él):lno, as luzl' lIlcs tranl'as de 
0111'0, ｱｵ ｾ＠ a hris:\ timidamcn t,: ani la 
em ,11'11 r: c brallda ｯｮ ､ｮｬｾｲ ･ｳＮ＠

era 'io,a ,ilhul' la ' de ;Iylllphas 
(I'IC o IU'lr COlll seus bmpl'jos de 

ouro, cLtr:1I1l 'lllc, nilitlaull'nlc deze
nha no ｾｉｬｬｯＮ＠

E clla, IJa"sam, p'ISS:II1\, c ti 
phrases :\lJ1 ll rosas sU"cedem-so, IlC

cedem-se os sor risos IIwigll,;, no 
«nacs ｬｲ ｡ｮｾｰＳｲ｣｣｣＠ csse IIlar,l\illío ') 
nec lar di, ino su:\\ isatll1r d.ls ｉｬ｜［｜Ｂｵ｡ｾ＠

tia c\i sll'lIc ia hUllla:la-o amor. ｾ＠
E a alma c ° roraç.1o ｳｾｬｉｬ･ｬｬｬﾷ＠ e 

｣ｮｬ｣｜Ｇ｡､ｯｾ＠ n',lllllclla sualC allllo'phe
ra de al1l0r, illlmersns I\:lflllcllas on
da ' de ,olharl's, n'aCflldla ' l'lIlaJupas 
el e sorl'lSOS, a dultsa l'ell1 screnas, ｾ･ﾭ
renas COl\lO nUl'cns CIlI la nle c:,I
｜ｬｉ ｏｓｾｓ＠ de \' 1'1"1(1, pelu az.1I selll fim 
do !Irma mcnlo. 

E ama- ", ama- c I(JIlCamenlc, in
explical'ellnen te: a ｮｾｬｬｬｰｨ｡＠ Cflle adu
ramos é o pharul I(Ull nos ｣ｬ｡ｬ･ｩｾ＠ a 
c..:i stencia. dia 1l0S inspil'1, como lL 
Tass i ｬｬｾｲ ｩ＠ rou Eleonora ... 

Qnandl) no ,i lrnc io tia noilr, Qnlru 
as ｰＺｬｲ ｬｊ､ｾｾ＠ somlJl'i;,s tl as alrov;, , 110:;-

80S olhos fecham-se, e nos o pensa
mcnto foge ｣ｾＨｬＺ ｈ ｯ ｲｩ､ｯ＠ da illllsües 
enganadoras d'e, S3 C\is l !lei3 chime
ri ca, o prncllrJ cx la ｩ ｾ ｜ｉＧＭｳ｣＠ ｮｾ ｳ＠ fa
glll·i ras rCl(iües do onl1o, é Ella
aq lIella q lI C no' scguc como a som
hra sl'gll e o co rpo -, qnc nos \'CIO 

emhal:t r com scu ｳｯ ｲｲｩｾｯ＠ ｭ･ｩｾｯ＠ e ､ｾﾭ
li cado com seu olhar lerl\o c'apai\o
nado. 6 Ella qllc nos SUa \i 5a as ma
guas, que no' deleila :I \'iola. 

ｅｮｬｾ ｯ Ｌ＠ nossa ｩｬｬｬ｡ｧｩｬｬ｡ｾ￣ｯ＠ anlenl€. 
inspi rada peldS so rri sos cncanl:lllores 
fraquella uo"c ;. tlil ina, c\panJc-s 
I,JlIcamcnle, apaixonadamente des
crcl'cndo esses so nhos hellos, no, 
I(u :'cs Ella figura, como Ilma dClIS'L 
vinda Je ignu la pa r" grn" ＬＱｬＱｬＧ･ｏｉｾｬｨ＠
por uma IJl 'il h:.llll (' t:Or()a dc graca, 
de hel! e7.a, de cncanlo. 

O"sde cnl:l0 , no, O ｃｏｬＧＺｉｾｩｩｯ＠ é um 
lcmplo 110 qllal vcnCI'amos . por ｾｮｬｬｬＧ＠
I'Meas nUHII' de cspcr:\Ilra, ｾ＠ !ma
gcm qll erida tlo anjo, quc tlll'lgc o 
nos'o Jes lillo, o no ,o fulllro. 

IL\'EUIO ｾｉｏｈｅｘｏ＠

(COlll i 111Í1l) 

DE LUCTO 
Fall eCl: 1I dominoo nllimo a ｡ｸｭｾＬ＠

ra. d. Thccla ｵｾ ｣ｳ＠ Pircs jOlcn c'-
posa do SI' . Ageno r \lIlCS .Pir,e,; I' 

nora tio 110'50 illll'lIigcll lll c oetl,,'adn 

col la(,OI':u)or . 1'. lIora ci I NUlles ｐｩｮＧｾ＠
ao" qll:ll'S cllmo a,ts dcmais ｰ｡ｲｃｉＩｉｉＧｾ＠
da c\tlllcla apreselll amos os nosSO> 
pcz 11lll'S. 
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- ＭｾｾＭＭＭＭｾｾｾｾ＠Paixão secreta 
eopleo ".. "', .. ｟Ｎｾ＠ • . _ _ 
pb ... : Ao AaTHUa lUPOzo 

Nunc,! visto nl\ baste reclioada 
Unlll rOsa que o Rl'dente 801 cretloo? 
Nun o,l viat" os a 1'0Sl\ dcsfolbar-se 
Ao. bafojos da brisa que Il81110U ? 

-Um ,..,." 100 n.1 IOOILJ 
me dlo pelo leU' 

"mu .... ti",",. I 
c..o. allU.... r .. o o. paum

Doo. COMenlel deillrem o nmhOl 
onde dormem IranqqillG OI leQ' fi
Ibinhos, saltitando de ramo 010 ramo 
e soltando á briza bellos e harmo-

Nun ca viste d'Abril em tl\rdol\meoa 
De nuvens povoar-so O céo azul'! 
Nun c" visto um batel em luctaabcrta 
(À'II, va gas que levanta o vento sol? 

Nunc:! visto no bosqne, soluçando, 
A jurity, que o companheiro morto 
Procu rn nOite e din, inconsolavel 
A' dor cruontn n1l0 nchnl' conforto? , 
Nunca visto, meu TUCll, ponsativa, 
Na ml10 recl iuad .. afronto Jlnrn, 
Don,d la sn. pirnr pelo man eobo 
A quem a Morto lo\'ou à sopultura ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A ,im tambem nquelln j oven helln 
A quem amaste com infindo ardor 
Roubou-te crrnç •• , illusôos doul·.das, 
Den·te o martyrio, n1l0 te deu amor ? 

A lur. intensa de seus lindos olbos 
Crcstou·te as ro.ns do viver feli. ? 
Cedo l,erdesto a. illnsões de moço 
Porque'! Amor ella te dnr cão q uiz ? ! 

Nho. Ella amou- te; do cinme lonco 
Nas mn lbas fo rtes to lH'endcr ､ ･ ｩｸ ｾｳ ｴ ･Ｎ＠
E a virgem purn de tous sonbos C.1StO' 
Ne"c dia cruel ｮ ｢｡ｮ ､ ｯ ｮｮ ｳｴｾ Ｎ＠

Oh! eu lamento O tcu vil'er d'ng'orn ! 
ｃｲ｣｡ｮｾＧｮＬ＠ deixa deste mund o as magnAS. 
Vem, d'amor!lo ba tQI dourado, lindo 
Sule" voloz deste Oceano ns ag'nas. 

DeIXa n tristeza que COusome a vidn, 
Hn tnlltas Hores !lOS jal'di ns da T erra!. .. 
Da \'ida I!0zn os nttraclivos tAntos 
Goza o, perfumes que a Horesta encerra. 

A. C . . 
S. Francisco do SuL-Agosto do 1906. 

• 
ECHOS DA ROC! 

(Conrlusão) 

l'm rnpaz do grupo ousou dirigir um 
graCPjo:i graciosa senhorita filha da 
dona da cnsa e o noivo da mocinha, 
｣ｾｬ｡ ｮ Ｎ ｬ｡､ｯ＠ José Gregorio , repellio com 
dlgntdade essa affrontll, no seu ver, á 
sua amada, todo co mpenetrndo anteci
padamente da posição de genro e dono 
da casa, e estava reso lvido a esbofetear 
o atrevido que ousa ra murmurar uma 
upreciação pouco caval heiresca refe
rente:i bella senhori ta. 

Perante a attitude pouco trnnquilli
sadol'a de ,José Gregorio o sugeito do 
grupo fi cou quietinho, grnçns ao nrgu
mento convincente das bofetadas, 

O si lencio restabeleceu-se e reco
ｴｮ ･ｾＧｯ ｬｬ＠ a novena, filwlisando-se 010-
tnentod depois, Immediatnmente forma
rUIU-se novos grupos e discutiam com 
calur o incidente qu e ｰ ｾ ｲｴｵｲ｢｡ｲｮ＠ a no
"ena. ｅｾｨ｜ ｶ ｡ ｭ＠ nessns apreciações 
quando surgio pllr uma porta um in
dlVhluo barbado trnzendo um micros-, 

Com pre&eDÇ6eI' tIpJrI ... cIIIIa 
phraaee amblguu,latarada delllllleU 
que razla rir alvarmen&e aquelle povo 
sim pie. e Ingenuo, 

Começara o leillo de prendaa, Findo 
8ate" um !Dulato repimpado em uma 
cadeira, n ｾ＠ m canto da laia, executou 
em uma galu uma peça e como por 
encanto maia de quarenta parea 801-
tavam na Bala 110 Compa880 doe des
atinadoe ｾ｣ｯｲ､･Ｘ＠ da gaita, 08 quaee ti
veram ｾ＠ Imponente nome de poll.:tJ. 
ｾ･ｲｭｬｄｮ､｡＠ esta, gritou o José Gre

gono: 
- Rapazes! tirem pares para a q ua

drilha. 
Na roça não s1l0 observadas certas 

convenções e a etiqueta é lettra mor
ta. A praxe do c.walheiro convidar a 
dama para dançar, com certa forma
IidHde, por aqui não se usa, 

O cavalheiro dirige-se á dama e en
laçando-a pela ciutuf[o diz-lhe simjJles
ll1 e:J te: 

-_. Vllmo dançá? 

E cahem ambos no passo da dança 
até fin,lIisar a musica. ' 

-HapilZes! vamos à quadrilha! olha 
a roda! bradou Ilovament'e o Joeé 
Gregorio, com autoridade. 

Finalmente foi organisada a quadri
lha frnnceza e um rapaz moreno, C'lm
penetraelo da POSição de mestre-sala, 
u'uma llóse admiravel, bateu palmas e 
deu sigual no da gaita. 

Em segu ida ouvio-se os sond do rol
"ioso instrumento e retumbou uo es
pa ço a "oz do marcante: 

-·- Chane ingl'{S I ... Tfl\\'es ê! Balan
cé gcml pam lodos I 

Depois que os pares das cabeceiras 
executaram com certa elegancia n'um 
pa ao do Jllmrgão a chaine allglJlise e 
balancê, seguindo-se o indefectil'el tour 
de mllin, o mllrcante gritou: 

- Figurantes! a mesma cousa I 
Seguiram-se olltras marcas onde a 

IinguII uuiversal foi trucidada barbara-
mente . _ 

As danças ーｾｯｳ ･ ｧｵｩ｡ｭ＠ com an!mação . 
As vellas ･ｮｦ ｾｩ ｲ｡､｡ｳ＠ que illumina

"am o altal', tambem forn eriam luz 
para a sala do baile, na que fõra cele
braria a cerimonia religiosa! 

No dia seguinte o sol já estava nlto 
e o baile pro eguia, ouvindo-se, :.0 
longe, a I'OZ dI) IlI l1rcante: 

- Balllllrii geral lJl11'11 todos 1 

CES..l.RINO 

o ROMPER D'AURORA 
Ao MKSTRIl PEORO PAV.lO 

ｄ ｾ ｩｸ｡ｮ､ｯ＠ O m:\llto lIegro da noite 
para rel'c tir- e de tod o o explendol' 
(IU C conrigo ttaz o grande Ｓｾｴｴｏ＠ lu
ｬｬＱｩｬｬ ｯｾ ｯＬ＠ a natureza urge Imlhantr , 
uanhada pelo etcno que virifica as 

ｮｩｯｾ＠ canlas, verdadeira ｾｵｪ｡ｬｬｯ＠
ao Di,ino ａｾｬｲｴＩＮ＠ . 

A humani.latfe parece quo rel·ire. 
pois, scnle- Stl anthnsiasm:ula com as 
grandezas do Senhor_ Como é slIuli
mil o rompl'r .rallrl1ra ! 

Aqui: Ic-se o polIre é rlOorado la
nad"r quc de cnxada ao hombro 
parte contente ram o campo cuidar 
da plallt;lçiio que mais tarde lia de 
lhe dar o Sllstento pJra seus idolatra
do- filhillhos. 

Ali, ｜Ｇ￪ＭｾＨｬ＠ o lenhador <Ie aguilhão 
em punho conduzindo os CIIS doi, 
p.lcipntes bois que puxam devagar 
ao S')1ll do ranger das rOlhs O pe
;ado carretão; vai para a serra tirar 
madeira, 

Acolá, vê-se a risonha lavandeil'a 
que dll tl'Ollxa á caueça, segue atis
feita para a fonte fOl'mad .. por um 
riacho de cr)'stalinas agua , 

E' o I'erdadeiro accordar da hu
manidade que começa outra vcz a' 
lides da "ida; é o original c suulime 
quadro qnc s)'mbolisa a pericia do 
al'ti ta-mestre, chamado Dtlus, 

Como ê helio e grandioso o rom
per d'aurora ! Pois a natufl'za dei
x .. nrJo o manto negro da noite, reres
te-se de todo o ex plendor que com
sigo tr.\z o astro divino, arrastando 
um m:lnto de ouro, verdadeira ohra 
do Dil'ino ｾｉ･ＵＱ＠ re. 

ＭＭＭＭＭＭＭＮｾＮｾ Ｎ｟ ｾ ＾ＭＭ ｾ ｾｾ ｾ ＮｾＬＭＭＭＭＭＭＭ

A' duas com pulsadas Que 
me pediram uns versos 

Si urna Iym eu ｰｯｳｾｵｩ ｳ ｳ･＠
Alegre, sempre vibrante, 
E eu podesse n'este instante 
Tudo o que sinto expandir, 
ConTeaso, qu e haviam rir, 

hamur-me-hiaru de louco; 
M ns inda assim erll pouco 
Muito mais eu merecêra .. . 

NãO gastem, pois, sua eem 
Nem \'et'Sos me peçam m:lia. 

ou velho, não SOIl rapaz, 
J :i não tenho popsia; 
Eu. co em vão, sempre á pcrfia, 
Um canto para ros dnr; 
A musa suspira e geme, 

uccumbe; não póde achar, 

Estreito-24 - 8-906. 
TINOCO 
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A verdadeira Religião 

III 

rARA A IR .\0 JOAQl".}( 

Cr ada por dedicados 
Bemfeitores con agrado 
Em prol dos que pedem ptlo 
ｅｾＧ･＠ Gremio nbençondo 
J a tem o nome gnn :lllo 
Do po, o, no comção. 

Hourn ao nome do gigante 
Que tinha o nobre semblante 
Do beróes da aridade! 
-Era ｾｯ＠ pobre o bord:io, 
.A creança d3ya a m:io, 
D.lV. lÍs noites-claridade. 

Em o fOlie Baluarte 
O glorioso Est:lIldn!'te 
Da crença mais yerdadeira 
O nome Irmão J oaquim 
Logo a fome dara fim 
• 'i' carido a Bandeira. 

E a nobre ociedade 
Er ... uidn n'e ta cidade, 
Para os pobre occorrer 
Ha de honrar o grande nome 
'-'ue o tempo jámais consome 
_ . em póde ｬｒ･ｾｭｯ＠ morrer. 

lrmflO Joaquim' és a flOr 
ｉｾｵ･＠ u:wiBa.s a dOr 
_' o campo da Orphandade 
Tu é a dOce e.perança 
ｉｾｵ･＠ SOCCOITes a creança 
E' tambem a Caridade. 

ROCA 

SEcçio CHARADISTICA 

ｏｾｃｃｉｬｬｩｏ＠ DE ｓｅｔｅｾｉｂｒｏＩ＠

CHARADAS NOVISSIMAS 
DU:1 yezes a variação é r;runde 

al""OI e -1, I. 
Dua yezeô a especie de tecido é 

tiota -1. 1. 

• 'a il1'3 nada tem a mulher-2, 1. 
11'] 1) 

Ao ｾＧｌＧ＠ 10 
.A •• rrore da Datai é an ore-3. 1. 

E' a ! pgunda \eZ que a cidade 
cnu-. - me oh,taculo-1. 2. 

H.,o quinhão? E' ju.to-l, 1. 
.A 1/(1 i ''o 

AQ ｄｾｔｰＮ＠

O relipnto com a H:dllção de um 
I rOllome ão chamados o filhos de 

oiu,llIa- 2, 1. 

Ao G. DF. BRl \EUÁ 
.A immen.idade com o • ' ai Co o ama, 

I elltl de FI, nç.\ fOI mam e ta ilha do 
BI!lzil-l, t. 

Dr. AI relia 

o JDFAJJ 

Cidade. rio e po, oaçl\o-2, 2 
AdllOll 

APOCOPADA 
3-Terra brnzileira e erra portu-

ueza -2. 

ELE TRI .A 
Balisns e serm- 2. 

ａｾｔｉｇａ＠

Jary 

Juoy 

A o CLETO BÁRRETO 
O Pintor nmelicano- 2 
Pespegou bem no «Albegiío»-l 
(Que doeu-lhe quasi UIU a1lno) 
Um tremendo bel/i, ão! 

G. de Bruxel/as 

l)l"ERTIDA 
(POR L&TTR,\ ) 

l'm nuimol na cidade- 2 

PARAGOGIC 

'11111Y 

2-:\ feiticeira e mnlicio 0-3 
Adlloll 

ｔｅｌｅｐｈｏｾｉｃＮａ＠

Dlin, dlin, dlin. 
-Quem fala ?-3 
-Zoroa8tro. 
-Que desejas? 

Si fal:lre' com o GodO-l 
di7.,lhe que aquelle 
celehre llnmomdo 
levou de taboa . 

G. de Brux /la. 

Ｎａｒｔ Ｍｾ ｏｃ｜Ｇｅａｕ＠ n 
r.. 

Flores. 

D. 
· E . 

B .. 
· R . 
· U. 
· X. 
· E. 
· L. 

L . 
A. 

ENIGMAS 
Trouxe um monte de lenha da fre

guezia. 

Achei um anel na ilha. 

LAR 
Amigo Becker 
1"1':\ ､･ｾ｣｡ｮｳ｡ｲＧ＠
<. ' ",eula -te aqui, 
\ limos jogar. 

AÚI'gi1o 

l'lllltio 

) Cnda pouto rel're 'enta umn l"Urn. 

ｅｾｳ｡＠ mulher fez n lei contra o 
terio. 

\'i um tluilllnl ｰ･ｲｾｰｩｃｬｬｺＮ＠

115001 
Boato. 

72501 
Rilvo. 

54 
Gritaria. 

LOGOGRIPHO 
l'OR LETTRA ' 

Gad 

Ao N,:OPHYTO 
Ai! que dOl' , que dor tão fo .. ｴｾ＠ ! 
Disse o uomeul Ｎｾｭｩｭｯ＠ .. to; 9 \ ., 1 7 1 5 
Já estou vl'lldo fitt· fi mort<" '8 -:; 1 ｾ［＠ :) 
Chnme nlgul'm, qu('rn ｣ ｯ ｮｦｯｬＧｴｾＮ＠ -, I , ... 

Ai! ni! ni I minu, cnbcçn ! 1),9,5,11,10 
A ｣ｾ｢ｲｮ＠ c tá doendo; 3, 7. ,9. 10 11 7 10 
1

.... ' I I 
'4:,ta g't"ute que ｴ｜ｰｰｮｲ｣ｾＳＬ＠

Pois ｣ｾｴｏｬＱ＠ qU31;,i moncndo. 

,!,'isto entrou m.n curndor 

p ' ra enbcçn examlUs r; 3, 10,6, n, 12, li, 10 
QUAndo A VlU pOZ-S 11 gritnr: 3, 11, 10, 1, 10,1 
Que cabcçn enorme! borror! I 

G. de Brllxel/as 

DECIFRAÇÕES 
As do n. 17: lIlarasquino, ｍｬｉｮｾｯﾷ＠

na, Savonarola, Turari, Proeiro, Re
moto. Milococo, Altino, Prodigo, Gra· 
pa, Louro, Lupa, Loto, Lucas, Ra· 
gusa, Pratica" el. lrene, !IIonha,01:\i8, 
Gandara, Eno Bruxellas, 'ero, Man· 
c IlUa e Qu i riri. 

Decifraram: 'enhorito Celia. 24; 81'!l. 
Ottirb, 24; Adnou e G. de Bruxel
las, 22. 

CO:-\CUR ' O DE AGO TO 
Em yista de não nos ter sido em';'l· 

da fi yerdadeira olução (sP}lto!llPtro) dll 
charada de desempate, offerecem08 li 

seguinte. cem o mesmo fim: 
A aldeia de França é ,"ill" da Alle

mnnho-l, t. 
A decifracc;iío deve er entregn' ao 

sr. Dent('e ,Junior, prevalecendo li re
cebida PIll primeiro logrlr be com' llIar 

com li tio nutor. 

NOTAS 
Pedimo ao srs. cbaradbt;1'S o oh e· 

qui o de. qU:I'!do no enviar a decio 
frações dos logog"iphos ＱｉＰｮｬｬｬＡｬｉｾｬｯｎ＠ Jun
tar as SUrlS respectivas deClfrnçOel 
parciaes. 

Continúa a diSpo ição dos sra. chara; 
､ｩｾｴｴｬｳ＠ o logogripho, cuja decifraçno e 
uma phrase latllla, puhlicado no 11 o 
n. fl. O nutor offerece um romance no 
primeiro decifrador. 

Caloiro 

l*) Dice. J. Roquettc. 
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