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PARASITAS DA IMPRENSA 
Prevenimos aos nossos as

signantes em atrazo que a
cha-se encarregado da co
brança o sr. Herodiano Bra
zinha e os que nào pagarem 
verào, no proximo numero 
os seus nome no Album dos 
Parasitas da Imprensa. 

Nào fazemos excepçào. 

A REDACÇXO 

A VERDADEIRA GRANDEZA 
(T RADUCÇ\O) 

Quel csl le véri/able grand honltlll!? 

Qu al iJ o "crdaJeiro grande ho
mem ? 

Qu em conhecp. os verdadeiros 
grand e homens? 

Os se us nomes não figuram na 
historia . 

Ve,rdadei ro grande homem,-diz 
ｃｨ｡ｾｬｏｧＬ＠ -é aquclle quo e consa
gra a ,:enlade e lfue pratica a justiça 
com Inquebranta\'el resolução; Ó 
｡ｱｬｾ ･ ｬＡ ･＠ que tem a força prcci a para 
resistir ús tentações interiores e 
cxt.criores; é aquelle quI' supporta 
resignado e calmo as mais duras e 
anlal'gas promções; c aquella que 
m.ostra mais coragem e mais sangue 
[1'10 na tempestades da viJa; é a
ｱ ｬｾ｣ ｬｬ ･＠ que não e CU ria ás ameaças 
ｾ＠ as ｰ･ｲｳ･ｧｵｩｾ･ｳ＠ do homem injusto; 
e a«(llell e lJue trabalha incessante
mente para si, para sua familia, 

para os 5en8 amigos, para lod03 
Iluanlos o dustino collocou em rela
ç,ies comsigo; é lI'1uelle, finalmente, 
que !1:lO dcscollfia Jus oulros. tlue faz 
da mtude um culto, e que crê em 
Deus. 

_ As ｉｵ｣ｴｾｳ＠ entre a razão e as p:li
\ue '; as Ilctonas da mor,lI sobre as 
｣ｸ Ｎ ｩｾ･ Ｎ ｦｊ｣ｩ｡ｳ Ｎ ､ｯ＠ ｩｬｬｴ･ｲ･ｳｾ･＠ pes Dal: os a
cnflclus [tlltOS ao deler; o aban(lOIN 
dI! prazeres desejados; o ('slluecimen
to de c"pcrança caras, á fi ·ta de 
um progresso moral ou de um aeto 
do dcdicaç:io extrema,-eis ahi as 
ｾｲ｡ｮ､･ｳ＠ ac\ões que ficam ignoradas, 
porque n'io s<io apregoadas. 

Pili e mãi que na poure ｨ｡｢ｩｴ｡ｾ＼ｩｯ＠
de. pertam no espirito de SC:IS filhos 
a Idca e o amor da perfeita honda!!!'; 
que fazem ｮ｡ｾ｣･ｲ＠ ｮ｣ｬｬ･ｾ＠ uma ｦｯｲｾ｡＠ de 
vonlatle capaz de resistir á, maiores 
tentacõc, c os ensinam a tirar o 
maior proveito moral das contrarie
dades da l'iJa, - tal pai c tal m:ii 
vcncem em grandeza todos ce1.ares_ 

A Il'rdadeira grandezJ, pois, está 
na multidão, no poro, entre a1luelles 
cujos nomes a historia nunca aponta. 

lI. ｋｇｾｅｓ＠--..... --
AMOR 

A' GBNTIL SBNHORlTA L. S. 

Embora! passado um dia, 
N'.lgum Angoto de 1'00100 , 

Onde a urze do •• brocha 
O amor dosa brocharia ! 

GVRRRA Jn'Ql1EtRo 

Amar! - Eis a suprema aspil'l1ção 
dos corações bem formados! 

A mar com todas as yéras; erigir o 
amor á altura de uma divindade; oscu
lai-o com os labios immaculados da 
sinceridade,-é amparar o que ha de 
mais elevado E o homem que se 
abstiver de ter o amor como um pha
nal; que procurar repudial-o-apodan
do-o, considerando-o como urna ficção, 
de certo vive n'um "acuo, abeira-se 
de ulDa gehenna, habita um deserto! 

O amor é o orvalho que roreja as 
floresinhas, dando-lhes vida; fazendo 
com que se odorifiquem. 

Dizer que esse conjullcto de COUBlIS 
beBas que fllzem com que IlOBs'alma 
confabule com 09 anjos e que obriga a 

DOI prOlwrnarm08 nnte " nntureza
gratos de p08luil-o. encontre IllIem o 
Dt'gue, quem o ｾｱｵｩｬ｡ｴ･＠ .de ｣ｨｩｬｬｾ･ｲｾ＠ t' 

"té de "li veBeldade, - e o mR18 111-
ｩｾ｡ｧｩｄ｡Ｌﾷ･ｬＮ＠ o mais requintudo pe i
mlsmo. 

Que hajA quem em su:\ hu,ca (mele; 
quem, sedento procure e e manan
cial para sllciar-se, admitte-de, liolO 
corno nem a todos é dndo elepar:lI" 
logo nos primeiros passos o ente que 
lhe ｯｦｦｴＡｲ･ｾＧ［｜＠ o braço e ditp: c Yamo" 
arrima-te á mim; quero coneluzil·-te 
30S paizes das delicÍ;\8 para que so
ｮｨｾＸ＠ emlJel'ecido com 08 santos m)s
tenos do amOr! Depois far-te·hei sc-. , 
gUlr em demanda do mais beBo e 
quiç:\ do mais aprazil'el d,,8 bens .da 
terra - o IlIr .• 

E queres saber que coL.a é e " a 
que ti a ｴｲｾｮｳｩ￣ｯ＠ entre o sonho de 
hontem e a realidade de agora 'I-E' 
u barca respclta\'el da familia: - () ni
nho onde se accommoda li moral! 

E' d'ali que surtlem, fortes e \'iriô, 
com a fronte erguida, os .;uatos pam 
derrib:\r !\ url'ore da ｰ･ｲ､ｬｾＧ￣ｯＬ＠ ｾ｡ｲ｡＠
obstrUir a estrada por onde rasteja li 

serpente I idcosa da corrupção. 
• .... 

Abrio-se-me o coração - para que 
n' eBe fo e depositado o mais excelso 
dos sentimentos:-o amor! 

E á vóe que fizestes praticavel o cami
nho que nté então em para miUlllm de 
dnlo, onde li cllda passo encontra\a 
uma iuterrogação assombrosa que fa
zia com que me quedasse triste e irre
soluto; á vós que me aquecestes com 
a flamma benefica do vosso amor, fa
zendo raiar uma aurol'll nOl'a, resplen
dente de co!sas indiziveis, transfor
mando o 1l€l'oeiro opaco no arrebol 
brilhante que me 8rrouba,-entrego 
meu coraçi\Q como refen, pela victo
ria que alcançastes, impedindo assim 
que elle se chafurda se no paúl da 
de ｣ｲ･ｮｾＧ｡＠ e impellindo-o para a de
cantada região das delicias, fllzendo 
com que em meus labios pairasse a 
altiva phrnse:-sou feliz! 

• im, eu 1'01-0 entrego para que lhe 
､･ｩｾ＠ o destino que melhor vos aprou-
ver. 

XISTO XIIIRSBS 

PROCISSÃO 
Realisa-sc hoje, a fe. ta de Nossa 

eohora do Rosario, constando de 
ｭｩｳｾ｡＠ cantada ás tO horas e procis
sao ás 4 da tarde. 
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A LEMBRANCA! 
\,;m retriboiç. o) 

A C\lPfi&-\ IVA 

Triskmenle, 'i ll!ncio amcnte, nll'r
gulh:ldo lI'um sci'lllar profunJo, lal
HZ Oll\indo a' ullim3 ' pala\l'as pro
ｬｉｵｵｾｩＮｬｬｬ｡ｳ＠ pJr Ella, com a masl'ara 
do C\ nllllO .111\'I)II:,\(.I:\ ao ro ' IO, Ella 
pa SIU, caminhava illlmel"o n'ulI1 
cumulo ue ui Irarção, como UIll 

curio, 'IUI! com o cerebro cmpan:lIJo 
ｰｾｬ｡Ｚ＠ lIu\cn' ua cmbringucz, nada 
dilTl'rença, a não er alra\cz uO UIl1 

pri:1I1:1 Il'le bem poderemos chamar-
a L\lalill:lJe,-os hori 'on le lélricos 
da ｵｬＧｾｊｲ｡ｲ｡＠ ! 

A mullitl;lo IJGe inces anlomenlo 
tran ' ila, n:io lhe pre la a allt'nç:l0 
de\ iJa, e dé' .1percebiuo, ello cOllli
núa a caminhar,sempre com o'olho , 
como que, cra\'auo' no ＢｬｯＬＭｰＺ｜ｉＧ･ｾ･＠

quo a ;d 1l11 uesprenucndo--e do cor
po, \;\.!lIoia sem lino pela - paragens 
ill\ izi rei' do de'conheciuo! - ,\ ca50 
da (l1IC, caprichos do uC ' lino: na 
terr;\ com a matuia, succeull o mc'
mo, 11 io sente nada, naua c\peri
menti ,é a força exlraonlinaria da f;t
laltu ;ldé que o impello plr:l a frenle, 
cmrrl' p.\ra a frente, 

Oh' Ieee a uma allracç:lo granlio
a e III!m IJlle in\'izil'el. a f(ual elle 

não l'ú,llJ r u rtar- e, 
Eu me lembro. pelo azul dll;;li,:I\a 

ｭ｡ｬｬｾ｡ｬｬＱ･ｬｬｴ･＠ a lI!ha de L:lt'l ll.l, o 
\'enlo -opra\'a rijo, o elle seguia i
lencio:"unellte a \in la e'branquipda 
do cÚt", que, prolege o eilladll con
tra as il'üs do colo 'o liIJuido, 

Do rep3nte, ao frouxo clarão uo 
IU:lr , \'i correr do olht1s brilhant -
do \ullo, um:l la"rima, quc re \'a
la :)uo pelo rt.lsto p.llliuo, Cu,1) o luar 
qUIl o Illumill;\\'a. cahio no 'ei pru
fundo (Ie uma o:1da, 

- Lagriml, fruclo do _enlimen
to, !ilha do coração, que iónili 'at;ão 
dar-te-hei neste momentu ｾ＠

- Para mim III rcpl'lrcntas a dOr 
d'\ alma, é- o fruclo ele um amor 
lrahi,l'l, hrola tes d'es ･ｾ＠ olhos pis:I
do pela mio in\'izi\'et do .ilITrimcn 
to, clII'Iuanto o cora(io fcrido pelo 
p'lnll . t Jo desprezo, I'Hol\'ia-se no 
ore.ln'l ｩｭｭＬｾｮＬ＠ 'l das esperancas mor
tas, Tu e- a lembrança d'esse 
amol ! .. , 

E, ｰｾｴ｡＠ linha esbranqllit:3da do 
cá.!", o \ ullo caminha\',l tri 'lemenle, 

o IDEAL 

silencio, amenle, como qu e mcrgu
tltolU O IÚIIll .rislII :l l' profnlldo, as 
\ ez ' UI\) Sll piro dolorido c capara
lhe dos laltios lilldu' . era a si((lI ifi
ç'lI;;11l IIHHh o Ill )SlC riosa da p.li \ ;10 
Ilne lhe uilacer:l\'a a ;,11113, 

IL\ERIO MORE:o/O 
Florianopolis, 22- 10 - 1000, ---.... _ ... ---

CRUZ 
A LClz ｄｅｾｔＱｃｊ［＠ J ｲｾＱ＠ lfi 

Cruz , oh ! crnz, .ymhnlo ｓ［ｉｾｉＧｉＱＭ

anto ua 110 '53 ardente fiJ,-tu, Il Ull 
surgcs por ontrc a5 1';\lI\agl·n., \ \l I'tle5 
ti o triste ｣ｹ ｰｲｯｾｬ ･Ｎ＠ illnnlll: :HIa ｡ｰ｣ ｬｬ Ｚｉｾ＠

pelo rlar:ll1 da: ｣ｳｬｲｬＧｬｉ｡ｳＺＭ｣ｾ＠ tu, oh! 
cruz, o nnico fanal que se ficla o 
olhar d'aqncll lls '1111' padecl·nl. .. ('S 
tu que selllpre Ir,Ize5e ll1 leu' om
b ios hraço' a consol.lr:10 para os 
qnl;' na ＡＱｉｾｲＺｬ＠ supn:m:J. da mort!', po
dem al1l\1o ｰｾｲ｡＠ ＧｾｩＱＵ＠ ｣ｮｲＬＧｾ￼ｲｳＬ＠

Quando Jesus era b.ldn para o 
GOlg,llh:I, era lll , oh! rrnz, o unico 
ióoal fJuc se ergnia n cimo da gran

de montallha, 
Cruz. oh! crnz, 5\'[11\1010 5:11'1'0 -

allto da nossa al'llento·fi· .... sal\'ll! 
ｃＧｉｈｴｙｾｏｔｬｬｲｙＱｒ＠ D,I I LY,I 

Flol'ianopoli s. 12 uo etelllbl'o dll 
1!)06, ----._--

AMOR IMAGIN1RI9 
,\ 0 AI; E'i 1 n PIRES 

Allino, um r.l p'lz f llc;az'io, qllo 
aprc "oa \':I em t Idas as I'l)das <1(11) 

nllnca o ca'ilõia para lIão lpl' qlle 
trocar a ri"l d,' 'c uitlll ':\ dll olteil'O 
pela tle c:lsado toJa cheia tle I'C5-
pon' auilidades, 

Um I n ilo em fJuo ｲ ｣ｬｩｲ｡ｬＧＺ｜Ｍｳｾ＠ pa
ra casa,can'atl,\ uo fol"ucdos da \ i
da bohemia, f,lcilmcnt", adorlllocol! 
\) onhou qlle lima mullll'l' hclli si-
1111, ue roslo claro, c"brllos preto', 
olhos ｲｾｉＧｕ Ｌ￩ＧＬ＠ Ime:l IWlll ellin:l, den
tcs al\'l'Sll1IO o pSlallll',1 mediana 
uclicadamelllo S.'n t3ra-sc á hcira de 
sua cama e pegando a ua m;'io lhe 
fallou, com uma \'Oz melolliosa, 
tlcsse modo: 

• ｾｉｴｩｮ ｯ＠ a lua \'ida dcsregl':I,la 
precisa ler um, é neCt ario qllo le 
caso ' , e eu, se tu IJuizcres, sCl'ci 
tua rspllsa, has cle g'hlar immcn l 

mente das alegrias do lar,. 
Ao torminar es as palavra I'ctira

se apre ' altamento. 
Allino acorda- o ouresaltado pl'O-

eUl"1 fi iln1 ·'i I1'lria ｉｉｬｬｬｴｨｾｬＧ＠ ti ｉ｜ｾｵ＠
onconlra, 

O resto lia Ｑｉ ＰｩＬ ｬ ｬｾ＠ passou em ela 
fi p 1I ':l r nessa \I ,ali , ro 

.\ 0 romper da :1111' Ira Altino .al. 
e ｰｲ ｯｾｬｬＺＧ｡＠ p') r toda a parte a lUulher 
IJII C \'1 0 Clll sonhos , 
, Durallle Ires II1 l·1. I·$ ,lIHIIl\l clle a • 

.1111, sem q Ul'rcr se 1',{IIl\,CIWI'r' 'I"e 
aiflllllo cr;\ ｬｾＱｉｉ＠ son ho l',I'0r ｬｩｬＡｬＮ､･ｾ｟＠
:lIlllnado rellrOIl- 'o par:l 11111 ｾｉｉｊＨＬ＠

gllard:lnd,) p'll'ém, 110 COI':lr:l0, c ,c 
amor imagillario, , 

OTO!.' S ro 

OS FILANTES 
Ha ｦｩｬｬ｜ｬＬｬｴｾｳ＠ por ,nece'sil"1I1e c fil:1l1-

tes por \'IC IO, IlciSl1l1 C0 ll10 1m caloteio 
ros por (,(Ita de meiod c caloteiro por 
ｹ ｯ｣｡ｾＧＬＱＰＬ＠

,Dos til:mte8 por ｬｉｌＧ｣｣ｯｾｩ､Ｚ｜Ｈｬ･＠ nnda 
(!lrcl. 

Bnsta-lhes n cil'rum tnll('in rta neres, 
s:dnrt? pal::,\ ｩｬｬｾｊｬｩｬＧＺＱｲ･ｬｕ＠ cou ]ll1b,i\o, 

Alem ti 18,>0. os tilautt'd por, icio 
são tautos, que é illutil uU!lr com Od 
outros, 

Ha fil:ll1tps de uma ｃｏｩｾＺｉＬ＠ de mui· 
ｴ ｲＮｾ＠ CO:6:18, e de todas!1 coisa 

Os primeiros uão iio ｭ･ｬｨｯｲｾｳ＠ 110 
que os ult imo, uem os medios sfiu 
｝ｬ･ｩｾｲ･ｳ＠ do que os ult in.os e o. III'i 
mel: os, 

O yirio é o mesmo, 
Comtudo, dl'\'emon sell1prp nlJril' 

Ullla excep ão pal'll os tilnlltes de ci
gnrros e de phosphoros, 

Estes são os mais amolo,lor"s, os que 
têm m::is tl espl:lIlte e os que ･ｾｴｩｩｯ＠

mnis em ｣ｏｬｬ､ｩｾＧ･ｳ＠ de comprn r phoa· 
plloros e ci"'!lrro , 

Mas não comprnm, 
Porq ue 'I 
Para, emhorn, nborrecenclo [\ huma· 

nidade e se ryindo do IUOtl\'O de riso 
aos outroE, isto é. :lOS que filam , pou' 
parem quatorze yinteus por din- du
zentos réis ､ｯｾ＠ cigarros e oitenta rtis 
da cnixa ele pho phoros, 

Duzeutos e oiteut"l réis! 
Nada, 
O calculo d'clles esttí feito, 
t\os mezes de trint:\ dias poupam 
400, e 8$6 O nos mezes de trin!:', e 

um dias, 
Isto, est:í sabido, :í custn dos outros 
Alguns, pam yelarem um pouco o 

vicio, declarnm IIUS rodas dos nmlgOl! 
que o fumo fuz-lhes mal, e que re
Bolyeram nJo fumar mais, 

D'ahi a minutos um dos nmigos tira 
um cigarro da c;lIteirn !\cceude-o e 
comt:'ç!\ 11 sn boreal- o co;n fi trnuquilla 
conscieucia de quem est:í sr.!Joreando 
o que é legitimamente seu, , 

O filante coça a ponta do nara. 
passa pnra o lado do fUDJ:1nte, isto é, 
pnrn o l?do OppOBtO fiO do "enIO: 
principia a receber eoUlO um miDl1 
c\1leste a ｴｄｭｵｾＧ｡＠ azulnela do cigarrO do 
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ｓｕＱｩｾｯ Ｌ＠ e diz, ＨｬｾＸｳ｡､ｯｳ＠ nlguna inatutee 
de 1Ullllo extasls: 

_ Ｈｾｵ ･＠ cheirinho delicio80 ! 
_ E' uom, é. 

Além De cIeeIlve 

de i,., ma ｾｾＺｲＮ］ｾ］ｾｦ ｾ＠
um lindo e Joveo ｃｾ＠ • Ｇｩｩｩｾｩ＠ .• ,-·" 188&1 COUI forp P ta 
R3lureza 140 cheia d'eoeal • • eU8 verdadeir menle _ _ OI1Je CO:::(lras? 

\0 ... 
= Si eu ;Ião tiresse assentado não 

funt:lr mais, risto que o f'um.o IDe 
CIZ 111::1 e o meu medlce prolllulO-me 
ｾ＠ ｃ［ｧ｡ｬ ｬ ｾｯＬ＠ afreguezlI\'a-me I.i. 

_ !'ois afregucza-te. 

ｾ＠ rrpllole I!I 'Ide urp,ao .Jonge, IlaCedo me perJulllou SI\ no dia _ 
um ｉｉｄｾｯ＠ ｕＱＺｬｄ｣ｾｬｾ＠ ta algando rOlOSO guiole (JOdla 'Ir p3 l-o commij(O. 
｣ｯｲｾＱ＠ raramente 3Jaozado. Ao passar J.:.l'U,enlão com o OI/lOS razlI de 111-
pclo casal sua mão de leve tocou CJ grima rllnlci-Ihe lu,lo 'Ine mru pai 
ch:\pen. A moça "ondo-o sentio um dissora _ Qllal não foi porém o meu 

ｾｉ￭ｯ＠ posso. EMou (lrohiuido. 
E depois de um ｭｏｬｬｬ･ｮｾｯＺ＠

_ ｾｉＺｉｓ＠ ti o diabo! 'rem um cheiri
nho wo 1J0m, que nüo pos o deixar 
de ... Oral que \'110 li 1ara Ａｾｳ＠ prohibi
çõea do medico! D:\-me UIII cigalTo. 

O outro, j:i satisfeito, deita fóm a 
pont:l. sorri, e d,i o ciga rro pedido. 

O filante: 
,- Dá-me agom o fogo. 
- , :-;ão tenho. 
- ｾ｛｡ｳ＠ deres tfl!r pbosphoros. Dú 

c,i Ulll. 

ｈｩｍｾ｡＠ o phosphoro, mette distrahi
dalUente a caixa no 1J0Iso, accende o 
Cig:IITO, fuma-o com a consciellcia de 
quem saborêa o que não é seu, e ter
mina dizendo: 

- ;\ão Im remedio. Amanhã r011 
nfreguezar-me no •••. 

ｾｊＺＬｳＬ＠ no dia seguinte, eil-o de noro 
n fih\l' cigarros e phosphoros, até elos 
pobres. que fazem sacrificio para com
pral-oe. 

08 filantes de cigarros e phosphol'oB 
são muito conhecidos, mns uão têm 
culpa de fi lar. 

A culpa têm os outros em lhes da
rem phosphoros e cigarros. 

Quando receberem t\ facada , rinm
se do :18 :I sino da bolsa alheia, e, em
bom estejam com os bolsos cheios de 
｣ｩｧ｡ｲｲｯｾ＠ e phosphoros, respondam: 

- 'l'enho, mus não dou. Tu pódes 
perfeitamente compra r; compra, e dei
xa-te de aborrece r os outros. Acredi
ta que o papel que fazes é o mais 
ridiculo ｰｯｳｾｩｲ･ｬＮ＠

'6 assim, os filunt('s talvez deixas
sem de ser filantes, porque criariam 
rergonha e não filariam mais 

Mas... eram capazes de fumar as 
pontas de cigarros que os outros dei
tussem fóm e i rem ú cosilllm acceu 
dei-aR ao tição, para não gllstnrem 280 
ｲ ｾｩｳ＠ por dia ＸｾＡＰＰ＠ nos mezes de trin
ta dias, e 8$6 O nos JUezes de trinta e 
11m ditos. 

H. N. 
• 

ELEONORA OU A VICTIMA DO AMOR 
(CONTO) 

A' MAI\CIANO L. TRIXRlnA 

I 
Do alto da montanha jorraI"} 11m 

repuxo d'agua quo parecia impeli ido 
por rorca elet: trica, vindo bater sobro 
Ullla lage dI! negra peJra, deslizan
do em seguida por entre I'alles for
mados pela sua constante pa sagem. 

f.lrl,! chorl'lp. romplIlIgir-lhe o cora- ･ｾｰ｡ｮｬｯ＠ vellllo-o rir- 'c e dizl'r-ml': 
ｾＺＱＰ＠ e lel'C dc apoi:tr-se ao Ilr:ll'o do ｾｉｉｉｬｨ｡＠ Ilucrida ｾＺｉｉＮＧＨＩｮｯｲ｡＠ ｾＬ＠ tin's t'. _ 

ｾｉＡｕ＠ compallhiro para lIão cal,fr. O maio; 11111 ｰｬｬｮｾｯ＠ de pr:,tic.\ tia hlllln-
1II:IIlCeho elllilldo-a ngarr:1I1a ｾ＠ ｾ･ｵ＠ nillade tcria;; comprehl'lIdido as 1':1-
hraço, pergulllou-Ihc: Ilno ICIIS ｅｉ ｾ Ｍ 1:l\ra, d,' leu p:IC. E já qlle rk.;clJ
onOr:l ｾ＠ Tnas m:105 trcmcm c Illas Ilhcces o amor 1'011 le fa7.CI' ｵｭＺｬｾ＠
raer,; palllllas denotam grando ahalo '1u:llIlas perg:lnla ' qlle estou ccrto 
d'a lm:, ! ｓｾｮｴｲｳＭｴ｣＠ incommlllbda? depni ' de re ' [lonrlcl-a8 ｾ ｉＧ｡ ｬＧｾｳ＠ com
El e.llJola tri ste o abatida n:lo lhe pl ctam!'lIt!! salisfeita: Fi"a rias COII

rc'ponuia. Mas por Oells o 1[111' tens! ten le se cu partissc para l:llI it) lon-
:(1) l ê, 'I11l) teu "ilent'io me faz dC5- ｾ･＠ ,roll Ic nllnea mai ,; 1l1de,;;t' l ollar? 

esperar ? POI'I/llC lIão me respondes ｾ＠ Oh! n[l l), lhe re,;pondi. 
_\I1!1I allligo,rc5pondou-lhc Ｑｾｬ ｬＡｯ ｉｬｏＭ '.10 ｴ ･ｮｾ＠ ronlado de C.,hr tl)do,; 

I'a, promeltes-me guardar sill'ncio e o,; dias:J mell lado par:! 1t'l'l,tirll1os 
5l'gredo? Sim, ､ｩｳｾ･Ｍｉｨ･＠ o l1lallCCUo. hai\inho :1'I"CIl.IS doeI''; ｉＧｬＧｉＱｭｌＧｳｳ｡ｾ＠
h qn c assim dcsejils vou satisLI- de se rmos um do olltm ｾ＠
zer-te. Sim, sim tornei-lhe a 1'1' 1)('111'. 

II E finnhncnte n'io tl'r;IS \'OlItad\! tl o 
Era cu bem pequen ina e morala \ ir!!1' sempre a meu btlo ai lld .1 qne 

na alde;! dcl X 0:1110 ｭ ｾ ｬｉｳ＠ pais pos- para iS;\1 fo"c prcci'o alJan ll ln'll' a 
suiall1 ullla uI'lIa e rendo,a proprit'- tu :\ fanlllia ｾ＠
Ctl: ltl C. Pel'lo de nós morala lIlI1a r:t- Tens rnzio, di:;se-lhc, 1I;'i0 imagi-
111 ti ia 'IlIe pos ' ui.a um mellillO de dez nas qu e ale;;ria ｾｩｮｴｯ＠ OUI indo- te rc
nnno, Pi) UCO m:IIS ou II1cnos. petir o, ml,'lI' pcn';<lrnentos de ｴ ＮＩ､ｯｾ＠

Como é Ilatur.d, ent re I'isinhos, os dias. Ah! COlllpl'Chelldo agora ｡ｾ＠
ell e vinha brincar cOlllmigo. (plasi to- pnl:1\ ras de meu p:\c. E' dClems \l 

do ' o dia ., amor que , into bl'lltar-mc !l·alm.!. 
As'i m f U 1',1 Ill-SC p'\s, anllo os an- M IS Sl' IflIlU p1C n'io quer que l' U te 

nos até que nos 10l'llall1ns moço'. roci!ha cm nossa casa como é que 
Uma tarde estando coslul'ando, Ill eu tI'ora arantc poderemos cornrrsal' a 
pae chamou-mo e di sse: nos'a rontadc ? 

Minha qu crida filha: já e" t;l, uma o p 1'1;\0 d03 fund .)' de lua 
moça e bom deres saber quo torna- chacara c a nlCia noite IlIe rcspon
se rcio continuarcs recebendo todos deu arastando-se pam sua casa. De
o dias este rapaz qu e lambcm C0ll10 pois que ellc rciirou-se corri para 
tú cstá cm pleno ,igo r da mocidade. mcu qu:trto pois,temia que mru p:.c 
ci perrei tamcntc que \'Ores (Iu crcm- mo rncolllrasse cOllversallllo co m cl

se co mo dois ｲ ･ ｲ､ ｡､ｾｩ ｲ ｬｬｳ＠ irm:ios . 1" '- le. Quando o relogio de nos 'a casa 
rém um dia ｰｯ､ ｾ＠ a amizade que 1'0- den a dccima segunda pancada an
ces têm um ao outro, Ir:tllsrormar- nunciantlo a meia noilp, cmbrulhci
se em amor c então dahi cm diantl) me n'um:l capa c corri para o sitio de 
corres grando perigo em o receberes nossa en lrcl'ista ｾ＠ já ｉｾｬ＠ e'tal'a o 
todo o dias, portanto minha quo- meu namorado qu e de braço aber
riJa Eleonora faz o possivel [lor lo tos me rec!'beu. E a sim quasi 10-
absteres do conl'idal-o para I'ir con- das as noites eu encontrara-me com 
rersa r corntigo. E assim dizendo clle e COlII'ersavamos demorada
deu-me um ueijo na lesta e s:.hiu mente. Passados cinco me7,es cnli 
p:\l'a o t:a mpo, deixando- me I'erda- quo dentro em breve ia ser mãi (' 
dcir31l1cnle conrUS3, pois por mais communiquei-lhc o meu c tado. O 
que coo rdenas e as uas palal'ra não mi se ral!'1 cm I'ez de pl'ometler-me 
pondo entendei-as reparar a ralta que commettera, cn-

Na mesma tarde fui para o muro c·) lhou o hombros e disse-me: mi-

• 
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nh:1 EICOlll)r.l, j.i c't'lll dema,i,ldo 
ah rI,'cido d,) ap:\IIhar rriO tOJ,I: ｡ｾ＠

lIoit·, é JL' I L'Z em t)n:lIal I rél'ch 'I' 
IIll1 "I to ao OUI ir cahir uma r,llha. 
P 1l,.1I1do ser ten p,i que Jen ,Pch 
tua I.dla e lem 11I,<,c'lrar-te, pJr ",,'o. 
rc",l" )I:lrtir p.tra hl'lIl liln,.:l' onde 
p ,,'1 11\ er de.; :llJçado e fdiz. Qu, n
to a I flnelo de IILS ) amor (1:11':'1.' a 
um II inho qual'lncr para cr'.I-o ou 
UIIU I .Ip 'l o ,eu n:\.' 'IIn 'nlo m:\Ilda
rã" 1'lIlt'lT'd-,) p 11' Ulll dI" ｣ｲＧＺｬｯｉｯｾＬ＠

In 'ni! l-lhe' a,'reditar t]Ué e UIIl Illl -

0:0 d' 1'111<'1' leiho' e' mim)l1Itln
ril ｴｊｵｾ＠ ｊ｣ＬｴＧｪ｡ｾ＠ fazer oIe'app1recer. 

I: 11') mli adeus! E ° inf:tlllc es
tendeu-me a SU:l 1Il:111. Em I ez po
ré:n ti' ･Ｇｬ｣ｮ､ｾｲＭｉｨＬＧ＠ ｴ｡ｬｬｬｨｾｭ＠ a lui
nlla, IClauki-a c dei-lhe uma borc
t:l,1:\ l'llI pleno ro,to I' corri para I'a
ｾＳ Ｎ＠ ｾ＠ 'sl.\ l1l <lIla noite salll de l':b:\ 

p.ol.1 IIlIllca IIlli I 1t3r .. \ (lflll"ipio 
1':lIll1llhei ;\0 al'a,o mas dl'p"I:; /l'lll 
bIC:-IllC I]U Il Ih) alt) (/'aqu.!ll:t 1Il"1I

l:tn/u 1Il1l,11'3 ulIla f.lIni":\ de ram
Jl n"zc' c lI' )Iuta Jiri!!:ir-me p:tra la 
afim ti· Ｈｬｾ､ｩＬＭｬｨ｣ｾ＠ a;;::z:dho, indo 
cm t io h<la o,'casi:iol/ue lu Ih me
lhor IIlulade \11'0 concede 'Ie. E al(ui 
tl'rlllilll .'I call,'l do meu \1I'ofuutlú 
､ｾ＠ :.:",11 de apouco. 

\1" mill!n I]nel'llh E/l'ollora aill
(la IIi, 111' ,h'daralc Ijlul o IIOill\! 
do ｉｉｉｉＬ｡｡ｈＧｉｬＨ｜ｬｾ＠ le Jc:,honroll, /li'r

gnulll I-ill\' ° uunce/io. Pui "'1\1. j:1 
que ti '<(lj I _'d'!! 1 quem foi o nll-I'I

｡Ｇ｣ＯＧｉｉ｜ｾ＠ rl1l\ltoll a minh:t fC[ICltl",[" 
\ '011 tlll 'rle: 

Foi L'lci:\no, ° calalkiro qlle 
al'0llc 110, cumprimeuloll. 

ｾ｛ Ｇｉｉ＠ illlllO ｾ＠ ｦＧ｜ｬＧ｛｜ＬＬｾｮｵ＠ ° man
ccue) r'dlindo ｾ｟ｭ＠ 'élllido5 . 

l' FIlO 

SECÇÃO CH.\RADISTICA 
\( U.·C.l'H 'o DE Ol'TL'BHO) 

CHARADAS NOVISSIMAS 

A I I ore e li planta pCI tencem ao 
JlomCIIl-), ｾＮ＠

('um eô!. mOl?dll o gencral macetlo
Dio ｉＧｾｾｏｕ＠ no adlogado-2, ｾＮ＠

Adllon 

Ao JOÃo B. CRI;:;PO 
E _r. mlp- 1- a ei!:rl'jll-J- onde 

11 01,\ i, vadaçãO-I-do ('11 nlrl ['II[ 

d" \" I/CZIl-) --e t:lml em um helio 
ｨｾ＠ nlllo. 

G. de BIIIJlllas 

o mTUIJ 

. \ 0 1'1.n \0 

:\1\ montanha p:im u capital d.1 
ilha I, 1 

Dario 

Em Auhe lI:1 ullla ilha CJue telll e 't:1 
nr\"ore-l, ｾＮ＠

Ao ｾｬＮ｜ｾｲＺｴ｜ｯ＠

O jogo aCjui ｾ＠ soquete - 2, 1. 

Ao .\0:0<0:0< 
E' grande a ｲ｣ｦＨＧｩｾＧｩ｜ｏ＠ do cNaceo-

1, ｾＮ＠

P,tlrora 

Ao ｜ｌｉｾｲＮＬ＠ .\0 

..\. fll'\'ore te;.!; UlUa ･ｾｰｯｮｪＺ｜ＭＺ＿Ｌ＠ 1. 

.\.0 l'I:II1l0t'.1 

:\0 condado a Irlanch ex;,te nl11:1-

｢ｾ＠ lJ1lb -:?, 1. 
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AlJXILIAR 
Ao GAL!:\ (em l'etribui\'ão) 

RuI'U -planta. 
I ·1Ig;o-p('ixe. 

lI:lr- rio. 
Go,a-yilln. 
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ENIGMAS 
(pou U:T'rItA ) 

Prim:l e dllao, rio di! ｡ｬ ｾ ｭ＠
'L' ' r ' ＧｲｾＬＺｉ＠ e qu:u ta laz o ahano. 
lIla o todo 1110 Ira hem ' 
em ci\lit,t lIIu,;ulmano 

a. til' Bm:relhu 

A'ij Il:reitas fu l\'erhio 
'1'11 1'111 mim ､ＨＧＬ［｣ｯｨｲｩ ｬＧｬ ｩｾＬ＠

A 'n ll\'('-8:1R, na Ip; r!'j 11 , 

Aos domingos ｯｵ｜ﾷｩｲＺｩｾＮ＠

Na citl:\lle lia a planta '1 

A ('ruu:\I ('a\'iio \ ai pai a fi ilha. 

llll) 'li). 

I'edr:l . 

ｾ＠ I . 

Plauta 

L OG OGRIPHOS 
l'OH LET'I'HAH 

Olúoclo 

(ia;o 

Ao C\RLOS ｆ ｬｮＮ ｜ ｾ Ｇｌ ｅＢｆＮ＠

D'esta pbntn conhecida l,!l. 4 a 
E"trahí UIU úl'êu (,ol'l'ecto 1,3 ,4, j 
I' 1"1 pa:',:1I n':l(rue11:\ masc. ra Ａ Ｌ ｾ Ｎ Ｔ＠ 2 
ｾ｜ｬ･＠ cOlllprei para o teu neto. 

Da m;? fui que eu c 'tmhi; 1,:> 
Pois o re 'to foi quehrado ｾＮＡ＠
1"1':1 f"zer um alimento l ,:;,3, 1,:! 
P'ra ° nnimi\l CJue é \' ertehrado. 

(). c/r Bl'lIxe/llJ8 

DECIFRAÇÕES 
As do ultimo numero, silO: Madre

ｾｩｨＧ｡Ｍ Agrnclecido- Hamnria- Dl\Dte 
--.\ ーｩ｣･Ｍｃｨ･ｬ｡Ｍｂ･ｬｾ｡ｴＬＬＭ CarruCS
Borj:\cn-LlIIuiré-- Lanceta _. Somosm· 
IJllla-Corén- Cajub:t Adolpl.lO, Ma· 
no el, Arthur, :\abor, Alcino, LIDO, Jo· 
ｳｾＬ＠ Candido, Ra) mundo, ｃ｣ ｬ ｳ ｾＬ＠ Oscar 
- lracel11l1 ｾｉ･｡ｲｩ ｬｕ ﾷＭｾ Ａ ･ ｬ Ｍ ｬｓＺｬｺ｡ｲ･ｴｨ＠
-Om-Cnb--Cnco- C)Tinco-Cruz e 
Souza-Andua. 

Decifraram: Renhorita Celin; 25, e 
o sr. Ottirb, 24. 

NOTA 
Continúa a di pOSiÇ110 dos sra. ｣ｨ｡ｲＮｾ＠

､ｩｾｴ｡ｾ＠ o logogripho, cuja deClfraçAo 
umo phrase lutina, puulicado DO ｮｾ＠
n. . O autor otrercce um romance 
primeiro decifrado!'. 
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