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DOLOR 
Estou tr i te ... 
Porque? 

:lo sei. 
Tu do me co ntraria, tudo me irri

ta , tu do me incommoda. 
• o entretanto, a minha rida n:lo 

.olIreu ai teração . 
t a mesma de todos os dias. 
ｾｊ｡ ｳ＠ a minha alma anceia pJr al

guma coisa, o meu ｣ｯｲ｡ｾ￣ｯ＠ por algu
ma coisa palpita ... 

O que ｾ＠
Como a scintillação vaga de uma 

cstrella pertl ida no meio das ncroas 
de uma noite ca lma, uma idca I'aga 
stintilla no meio das nevoas do meu 
pen'amento, indefinida, nebulosa e 
triste ... 

A aleJria do outro faz-me mal. 
Qu izera fu gir para bem ｬｯｮｾｴＧＮ＠ para 

ond e nem pudesse chegar o rumor 
do' jubilos c do' prazeres alheio,; ... 

Ma que ｰ ･ ｮ ｳ ｾｭ ｣ ｮｴｬｬ＠ c cs e que 
me per'egue i III placa I'elmente, ｦ｡ｴｾｬﾭ
mente ! 

Qlle idéa é essa que me domi 
q,le se apodera (Ie todo o mel ' 
acabru nhando-me, énchentlo-
am arga tri steza e de indefi' : , u-
dau .. · ｾ＠Ｌｾ＠ . 

Uma ranlasia louca. um desejo 
ｩｲｲ･｡ｬｩｳ｡ｾ･ｬＬ＠ porque a liberdade tel!' 
uma ｾｲ｢ｬｬ｡Ｌ＠ e uhrapass31-a é calur 
no crime e na condemnac:ão da so
ciedade, que tudo I"t! e nada perdôa. 

ｾ｢ｲｩｲ＠ lucta com os preconceitos 
SOClaes, querer arrostai-o c "cn
cel-os ... é tcntar a realisação do im
possivel, é procurar ser esmagallo. 

O pensamento adeja, o cora<::10 
puba, a alma anceia por um sonho 
de goso e de ventura ... ｾｬ｡ｳ＠ tenho 
de cu rvar a r ronte á sociedade, fi ue 
se impõe. e quo me ameaça enIO o 
seu tcrri "cl ana thema si proclllO I'er 
ｲｾＢｬｩｳｾ､ｯ＠ o meu querido sonho. e 
que ahi está para dizer-me: 

-Quebra a, azas ao pellsamlllto, 
esmaga o coração no peito, sufToca as 
aspirações d'alma, e curva-te-ma
teria inron. cicnttl-ao meu poder 
sem limites. á minha forca"invenci
vcl ! ... 

• 
tri tes como lima agonia, ｉｾ＠ :ido::. e 
(rio como uma mortalha. 

Doces e peran{3S... onho cor de 
rosa ... anhelus de '·entura ... o que 
ois "os ｾ＠ ... 

•• 
188 ... 

• -
PRIMAVERA 

ComI' é poetico contemplar-se uma 
manhã serena de primavera! 

Como a passarada ente contenta
mento com e ta estação tão amena 
e tão cheia de encanto. 

As borholetas multicores esvoacall1 
､ｾ＠ ramo em ramo e vão pousar nas 
ｮ Ｎ ｲｾｳ＠ para sugarem o nectar ddi
CIOSO. 

Até as tr:lI"('lsas crianças sentem 
prazer quando se apprOllma a bella 
estação primal"pril. 

Ao romper da aurora, ､ｩＮｲｩｧｾｾＭｳｯ＠
uma , para os seus aprazll"clS pr
dlllS, para colherem as liMes ｡｢･ｲｴ｡ｾ＠
com o primeiro alvor da aurora, Oll-

. . .:; ......... tras para correrem atraz da mimo-
E reJo, a Sim, Ircm se desrolhan- sas borholetas; e, finalmente, outras 

do, uma a uma, levaras nas corren- vão para sua- rhacaras sentar-se de
tes .das esperança moytas, a - rosas baito das m:lngueiras rrondo as para 
mJIS perfumada da mlllha alm.1, os sonerem o ar embal'amado e, ao 
de eJos mais queridos do meu cora- mesmo tempo oUl"irem o gnrgeio 
Cão, os sunhos mais bellos da minha slIave dos p:lssaros, saudando a auro-
rantasia. ra com seu hymno melodioso. 

E srntado á beira ela estrada da Oh! prirnHéra, és a estação da 
existencia, pallido, L1 es illudldo, mor- flôres e dos risos, és a estaçiio dos 
to para tudo. menos para o soO'ri- amantes. 
monto, vejo passar os felizes, ql.le 
cantam e riem -es([llecido ' do (lia 
do h",ttcm. SI' I lemhrarem do 
dia de an13nl me emi:õm, 
de longe, LI o écho 
alegre da < u. r I mor e de 
festa, p f ri! -fi Ida ｭｾｩｳ＠ o 
intimo r I td:w I .e rasgarem-
me I .. 

I um 'lI I latal me arr rilhôa, 
r quP r' ... para que entir?:. 
I) r 11 1[, ItO, ｾ＠ do ·rl '). o ｳ･ｮｾｬﾭ

til ntt) n .0 mal ' do que uma Ir
ri (> oi usa, amarga, in 'upporta-

L ｾ＠ Im os dia- succedem-sl:-

MAUILIA 08 DIReBU ---... _--- ｾ＠

I INH'ALMA! 
Minh'alma li como a brisn sem perfume, 
Que saudosa su.,pirn no 8r\·oredo, 

orno n brisa rll . geme seu quoixumps. 
Como a bnsa elln occulta algum rgredo ! ... 

ｍｩｮｨﾷｾｬｭｂ＠ (\ como ｾ＠ vaga em leU lamento. 
Qne sou pranto na ｦｩｮｾ＠ areia embebe: 
Si n \'8"'a trnz n dôr e o softnmonto, 
Min ｨＧＸＱｾ｡＠ a dõr e o solfrimento bebe! 

Trnz abri /l o murmurio dos snspiros, 
Bnscando no infinito almo retiro 
Lamenta a vaga alem pela amplidão; 

Minh'nlma um ai! soluça em voz pausada, 
E , chorosa, qual vaga abandonada, 
V õa em busca de amor e compaixão! 

ISAn 
23-11-1006. 
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LIGA PATRIOTICl 
Por ｩｮｩｴｩｾｬｬｩ｜｡＠ d,) n'):;50 dislinCI') 

conlerr,\MO C:1PIl.l,) de en:;t!ll hl'il'll' 
DI'. Pt!dro )1 ma ｔｮｬｬｬｬｰ Ｇｬ｜ ｲｾｫｹ＠ Tau
hlIS. foi [un,bda IlI'sla caplt:\!. no dia 
ｾ＠ d I) correnle. UIll I Ｚ｜ＢＧＩￓＧ｜ｾＬｬｏ＠ que 
tomou o tilnlo ､ ｾ＠ LHa P\TIlIOTlC \ 
rw\ C.\TECIISI' D 2CI.IIClIL.\, tl

jos fin° allamenle ｰ｡ｴｲｩ ｯＺ ｩ ｾｴｬｳ＠ e hu
manila llo" sã\ 05 dI! ｰｲｩｬｰＺｬｾ｡ｬｬＬｬ｡＠ con
Ira o e\ ter milHo dus s·h il'olas pro
curando Ir:\zt!l-03 :\0 st!io da CII ili-a
ç:lo. 

ｩＧ｜Ｇ･ｳｾ｣＠ senlido rnli so u c_,:\ ass'l
ciar:l0 domin"o, !) di) c·)rren l(' , 11 ,) • o 
palacele nll;nicip:\1 UIHa es<in") -
lelllllú a '!llal compa ret'Cl'am alem do 
eXlIlo. ｾ ｲＮ＠ coronel Gorcrnadi1l" do E,;
lati u, rcpre"enlanlc5 dll tod .1:> a" c1.1 "-
es sociae: e exmas. familias. 

Foi orador of[Í'"Íal o illll,;tradu sa
cerdott! cone"o .Manfr,·d,) Leile '1 :IC, 
por crrr.a de ciucocnta ｭｩｮｵｬｯｾＬ＠ '\I rc
ualou o audllorio com a sua pda Ira 
_ympalhica e flnenlc. 

Termmada a cs:;ão foram os Il1rm
bros da Liga acomp:\Ilhar :llé :Ia P,l
Iacio o Cl.mo. ｾｲＮ＠ coronel GOI"t!rnatlor 
do Estad .) (' d'abi grande mass:\ ｾｯ ﾭ

pular preccdidl pela cHl'lIenlc h:\n 
,1:\ mu,ical da ocicdadc 1WlI\ \ .\1\
TE foi em ｡｣｣ｬ｡ｭｾｲｩｬＧｳ＠ deliranll':i 
｡｣ｾｭｰ Ｚｬｯｨ｡ ｬＧ＠ (l concITo ｾ｜ｬ｡ｬｬｦｲＨＧＬｊＩ＠ Lt'ile 
alé a .ua ｬＧ･ｳｩ､ｾｬＩＨＢｩ｡Ｎ＠ onde o iOVt'j:\lcI 
orador, \l 'um arrouuo de ｣ｮｬｨｵｾｩ｡ｳﾷ＠

mo ｾｉＧｊｮ､･＠ 'cu rommolido :Hlul'lIa , " manife:'la(;I0 ｰｾｲｬｩ､ｾ＠ do 1)I)\"o do qual 
ellc se ＨｬｲｾｵｬｨＺＢ｡＠ de pertencer e ter
mio-Jl1 dlZl'\ldo fJlle ｣ｳｾ｡＠ :lJl'lheú,e 
que lhe fazia o PI1\'o de sua tLl'ra a 
qual ell" proruraria ,'Il'yar ｾＢｬｉＱｰｲ｣Ｌ＠
cllll'l''.!ara iL al[l):\ dto ｳｵｾ＠ lIl'ie. 

O Ji "Cllr'O do cnnc:m Lcile foi por 
､ｩｬＢｬ ｾｲｳ｡ｳ＠ \'cz,'s iolerrlllllpidu pnr arrla
ｭＳｾＬＭＬ･Ｂ＠ t1rliralllPs co,ln ao lermin'u' 
muilis:ii:no felicitado. 

.\ Li :.!'I ｐＬｬｬｲｩＢｬｩｬＧｾ＠ P:tl':\ C·,ll'l'h,·s.' 
do:> ,"Iyicohs, tt!re IlU\ ｬｉｬｩＬ ｾ ｩｯ＠ hri
Ih:lIIll' c, por ｩＬｾｯＬ＠ é de Clt'! 'lU" o 1'.1-
lO talhariornse lão hnlll Inilario e 
ｪｵｾｴｩＧＺ｣ｩｲｯ＠ ｬｬｩｾ＠ ･ｬｬｬｰｲ｣ｾｬ･＠ L,),I,) o apoio 
p Ira '1l1e o ｭｾｪｳ＠ urell' P):i i"cl c·te
j'lIu cirilis'lIlos 05 filho. das 1l0,S:\S 

Ch33 - 05 I cl'lladuiros brazilciros . 

A dircrloria da Liga Palriolica , e 
a 11!.!Uilltíl: 

Pr 'side'ILI's de li ITlra: Coronel 
Gllsla\'o Ricll'lr.1 e DI' .. \h,J1I1l Ba
pli:il :\: pre<i ｉｉＧｉｉｉｾＬ＠ Ralllill 'l II.II·n: li
ce- rresidente, coronel Emilio Blllm; 

o IDIUJ, 

to sc.' ret:\rio, Ll'till EiI;:!L'l1il} Lap:\gcs
ｾｴＧ［＠ ｾＮ＠ dilo, CIClllt'UlillO FausLo do 
llrillo, e th Jso urciro, DI'. Jo:lo Pedro 
da d,a. 

COl\\illi,slCl de hcncliccn"i:l: Sorie
ti \tIl! Lilleraria e HeCl'caliva Calha
ｲｩｬ｜ ･ ｮｾ ･ Ｎ＠

ｃＬｭｬｬｬＱｩｳｾ￠ｯ＠ de pl'op:\gand \: .\. Im
prcllsa , ---.. __ ._=--

TEUS OLIIOS 
A' 

Teus olhos, formosa Alôrn, 
8:10 azut's; c( r tI:l B:I ph)'1':\ , 

Que lJem sei 
Cont!lr 08 brilb.)8 infindos 
quo nestes olhoB tiio hnd'Js 

EnC'ontrei. 

•••• 

S:io m!lis bellos Cjlll' os do , 'enus, 
E,tes teug ｬｬ｝ｨＨＩｾ＠ 8el'I'n08, 

Linda flor, 
QUi' n'elles ell ｾ＠ ＢｩＬｪｾｯ＠

L I\l supremo ]laraizo . 
'"ó de :\l1\or. 

T 'I\l ｮｷｩｾ＠ fulg:or Cjlle as e"trt'lln8 
Que ell gl..tO sempre tle ｙ ｾｉＧＺｉｾ＠

A brilhar. 
,,;"t,l dou. 'phnróe" r(>]u/.indo 
Com ､ｾ･＠ ful!!or, infindo, 

Sobre o nWI·. 

Por ｩｳｾｯ＠ eu "iro 1m (':1ndo 
De quando ('!l\ '1'1:\1\110 implor:lndo 

E:;le olh:1l' . 
Que tu ､･ｲｬＧ｡ｬｬｬＮｬｾ＠ ｾ･ｮｨｯｲｮＬ＠

Alegre como «':\ul'or: , 
O rai.\r. 

A. R\M.\LHO 

AMANDO 
A' )1. F. 

FIOr .h ｲＧｰＧｬＢ｜ｮｾ｡Ｌ＠ comp"'ta CIl

C,lrn.l(i'l do ＱＳｾＱｉＬ Ｎ ＱＬ＠ 1lll'lIs;lgl'il'a ｾ･ｬ｜ｴｩ ｬ＠

d11:; enlolos sultlilll"S, lIIillh'al:na 
adora-te, an!:(I'lic;l illé.dis'1\:\o, com o 
IlThlllO f'llC,lIllill).lI· da . Jilhadora 
ｾＧｉｩ｜Ｎｬｲ｡＠ da mnrid 1I1c . . 

ｲｩ｢ｲｬｾ ｩｊ ｡Ｚｩ＠ Il'Ilas de oma il111gin:l
ｾＺＱ＠ \ 11 lia, 1'<I"anol 1 Il:lS ｬＧ ｬｨ ｬＧｲ･ｾｬｾ＠ I'la
ｾＺｉＬ＠ do azul, a illllg"ill di,ill;\ ti, en· 
te :lilll"II, para ad )ra l-a 110 cor:lç:io, 
ｰｯ｣ｬｩｾ Ｇ ｜ｮ､＠ l-a COIll os cantos Illais ｾｵ ﾭ

ulinh''; da alnu e il,"I'IHa'lrlo-i\ ("0111 
ｏｾ＠ od0r'.'5 sua I i-simo, do :I 11\0 r. E 
CIII"I:l-Se, :11 ｉｩｾ＠ ｰｬｩｯｴｩＺ［｡ｾＺｬｯ＠ ,ilcllciusa 
de lcu' ｯｬｨｯｾ＠ neAr05, I' quetl .l-sc na 
adTllira(lo c5lalica d'l mlll[ltlln,;:I ("\
pres .. áo de lr.r:lII ra, ｾｯｬｬｨＺｬｉ｜Ｈｊｏ＠ idyllios 
l11:1ral i 11 lf)SIJS 11 0 fulgir diamalllino 
da auro!o!a esplendorosa da tua fll:- 
ｭｯｾｵｲ｡＠ . . . 

D"pois , lr,\zel-a COl1l0 fJlle gra va
da no per. :\lnenlo c canl li-a com as 

sua ｉＢￍ､｡Ｂｾｳ＠ dl' 1101:\ 

I'agllll lo ｾｉｬｬｩｬ｡ｲｩ｡＠ ｊｉｾｉｴＩ＠

dilll da,.; prilll,'il'as aspll":\çÕtl 
wl-.\ç'10 c a alma ｲｬｬｬ｡ｾ｡ｴｬｯｳ＠ n 
pl,) :11\\ plc'.o de lernu ra, no "'1111.10 
q li l' a im:\1:!lIlarln dei 'ilC:-SLl no 
radn phaul:l"Lico das esperança 
11 :[se c 111 • 

E allul-a GIi:t!II\PIlI<" olll'indo na 
í.'\plosáo dcli(' io, a dI' III1S lahios cora
I 11 lOS , a c;\yalill<l snnol"llsa du amor, 
afagan'Jn illrxpllc:lrcllllcule o [len a-
11\1'1\10, n:\ cumpld:1 liypl\oli,;at;:io de 
Il lf' lI ｾＨ［ｲ＠ qtl c eonlrirlo IlO fl·nol'. d" 
ll.1i \ :10 qu e o inunda, e\l:l<ia-se na 
Cltl ltclIll'l:tr :11J Jlhl'ida UI) IlIoreno ｡ｬＢｬｾﾭ
llidado de lcu ros to, jÚlliai" ide:di
ｾ Ｚﾷ ､ｯＮ＠

TU:l illl ag(' 1\1 pnlrúra em meu 0)

r;I\:\oI. ao Sltll l dos hl"ll\nos de lIli
nli'alm I '1ue :;1]:1 1' :10 lílilleuiarialll l'nle 
cl1lqll:ll\ln Lcus 0l h05 n:1 1I1'lis dlké 
c\prl'5,:10 t1 11 ｉｲｲｮｵｲｾＬ＠ me gniarcllI 
l arillalllt', all':tl"l'z ti os baralhrus illl
lI1rr050S da \ ida. 

E. li a comprchellsão ｨ｣ｬｬｾＬ＠ lI'essa 
ｬ ｩｬｬｧｬｬ｡ｾｉＧ ＱｉＱ＠ my, tcriosl dos idyllios, 
q 1I.\I1do a i ｬＱＱ｡ｾｩ＠ na(i.o parrce apro
fundada ｮｯｾ＠ encaolos deliriu 'l'; d'cs
ｾ｡＠ t1il'indadc adorada, o' olhares, 
fnndidlls no cri sol inllo('cnlc da riso
nlu lpladla l(1l 13 at1'al'cs,arnos , 11 :\ 

l11ais rO:11 plcl:l dt· va slaç:\o. lt'ntariio 
dt!sl'elldarem os inlimus .. , Ellt:io, 
idl'a li s:lc:io de m Cll S ｳｏｬｬｨｯｾＬ＠ mioh'al
IIU ac n:solada na inr.orelicia u(] 1<.'1\ 
cnr:t<::I,;. lI'lima \'cncracáo prO/funda, 
le olrl' rtará 31\101' , amor úl1lcn tc. 

E lI'c:;sa ar1oraç;io mystica de al
mas I'nanlO radas, ao lIa,rcr risonTiO 
da ' pl"llllcir:\s C,pl' l'aIlCaS hell,\menle 
:lcariciadas pulos ｦｬｬｬｾｩ､ｯｳ＠ clarões rias 
:lllroras de lel ls sonhos, idcali are
mos ro sco poni r, no delirio ncn'oso 
d,)s osc ul os . 

SI L\"ERIO MORRNO 

Dezembro :!(J i9Du. 

VISÃO 
A DAXTP. NATI I"lDADE 

Lembra'l-te. Elisa, d'aquclla formo· 
Ra t:1rele -de Outubro, em que o sol 
inunrlava a fuce d:t terra com os seus 
ultimos I:1m(lpjos, e os lyrios deixa· 
"am elltrea bri r ｾ ｬ｜ ｮｳ＠ nevadas petal:lS 
bmnca8 como a neve pam derramnr 
sohre o solo o ｾ･ ｵ＠ dOee perfume. 

Foi n'e8aa tarde que juraste amar
me ternamente. 

Foram testemunlws rlo teu juramen
to de amor, o Boi que morria no aCCR' 

80, 08 ｾｹｲｩｏｂ＠ 'Iue deSllurochanlw lIO. 
cicÍ!lr 00 uris!l ... 
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E eu acreditei em tual ーｾｉｾ［［Ｚｊ］ｲＮＱ］＠
fiohalll acompanhada8 ｾｉ＠

e são a prova verdadeira do 
qu DepoiE de alguns. dil\8, tive que ,.. 

r umll pequena nagem. 
,.e Então, COIU o ｣ｯｲ｡＼［ｾｯ＠ ｡ｴｬＺ｡ｶｾＮ､ｯ＠
ｲ･ｬｾ＠ cruel dOr da partida fUI dIZer-te 
adeus. . . 

A IlIgrJlllaS, -symbolo dn atrelçlo, 
_deslis:\Y:llu brutalmente pela tua for
mo;a ｦＺｾ｣･＠ de anjo. 

A terra ia-se cnl'oh'endo n'um 
manto tle tre\'as, quando d.ei ｕｾｬ＠ hei
jo em tua froute. e portl, deixando 
por alguns dias o anjo de minhas 
ｩｮＡｰｩｲＺｾｏ･ｳ＠ . 

A noite est:n-a bella ... 
Diana, surgindo por entre as nu

reDS , com sua luz pullida inuuda\'a :I 

1uperficie do mar, que languidanwn
te espreguiçava-se nu de erta e 1i11lpida 
praia; ti peq uenina ondas corriam 
qual fita de prata sobre a aldniteute 
praia. 

A lua deslisa\'a no nzul de um céo 
repleto de pontos luminosos. 

Sentado, sosinho, no leito da estra
da. al\'ol'll\'n o meu triste fado. 

De repente, ou ri sO:lr UIl1 prolonga
do suspiro, e vi surgir sobre as bran
ca areias hanhadas pelo IUflr um \'ul
to de um anjo I'estido de lindas rou
pagens. Seud ca!Jc!los annellado ca
hiam sobre as e pfldunB, senindo de 
mauto no seu flexi\'el e formoso corpo 

Quem seria essa I' isão qu e em ho
ra hio canadas soltava seu melodio-
10 cauto? 
ｾｮ＠ noite seguintel:í fui assentflr

me sobre o leito orvalhado da estra
da, para ouvir a sua encantndora \'oz: 
e. ouvi. outra vez, comlllolido. o di
nno cauto. mais p,:ro e s3udo,0 do 
que o primeiro. 

Na noite imllJediata jlí exhausto 
adormeci sobre uma 'O'r8nde pedn; 
que ali exiRtin, e sOll hei que os !lnjob 
Illlham ellxug:lI' o pranto que ell \'er
lia. POI' nquelJa forlllosa \'is:IO e UIIJ 
diZia-me : 
. r Nüo chores. Tal\'ez que Deus Ulll 

dm te deixe vêr es ' a forlllosa 1llulher, 
que venha trazer-te a corOa da \'eu
tura .• 

CU!!\'. ｏｔｦｉｅｬＱｬｾ＠ D.I SILY.l 
---=:::>3 ｾｯＭ＼］］ＭＭ

LIÇÕES DE PORTUGUEZ 
11 

El/PHEGO 00 AnTIGO ou .\DJElTIIO 

A!!Tl lT L.11! 

r Casos em que uão se deI e em
pregar: 

de\'i, ｴｾ＠ que o mtigo é um adjecti\o 
telll11l1l1tI\O. não se deve elllpregar 

ｾｾＧＢｾｉｯ＠ o substanti\'o j:í se fichar de
lU ml1iado por outra palana ou por 

a pro]Jlla natureza. 
ｭ［ｾ･ｭｰｬｩｦｩｱｵ ･ ｬｬｬｯｳ＠ a regm : Aquelle 
céoll.lreha que com especia l f:llol' tio 
1101 VCIO no llIundo ensinar aos 
t entados a arte de reililll'" (Blu-eau 1' ., 1 . pl ' ｉｏｾｉｉｓ＠ I Nlt/Plll lca.<). este exelU-
00 sutJ ·tantho moualcha não ]lóde 

cim"IOt1 .. ｾｾ］ｾｾ＠
OI favor. • ｾｾｾｉＡｉ｟ｉｉＶ｣ＬＮＧﾻ＠ ,.. ., Ｇｾ］ｾｉｲｾ＠(Rlbelre d. Ibeéd., 6 prI_ __çat . 
me4ro e mpto, o ti o fIl'- ao meemo •• '0 
não ｾｭ＠ artigo, por que Já ｾ＠ de- flue, por .eio ignall, tranlmilti 
tennlDado pelo ｡､ｊｾ｣ｴｩｶｯ＠ miMIU: DO Iguaee ordelHl ao JÍtIIJl. que ve\eJa,:& 
segundo o SDMtantÍ\ o 1IIJBtÍmt"", tam- á diltuncill pelo bOI do de terra. A IUIl 
bem ｮｾｯ＠ tem artigo, porque Be achu principlll preo<,cupaçl\Q l'ra e\ itar um 
ｾｾｴ･ｲｭｬｯｬＮ｡､ｯ＠ pelo adjectivo I'U.-c _'0 golpe de mao rio inimigo Bollre {I 

JUIZO unl\'erdal tomaní Deu conta navios aprisionados e n'eqse intuito em
mas durlÍ tempo: no juizo pal'ticu];I1', prrg:wa todu a taetil::\, nproando ao .111-
toma r.ontfl, l\Ias ll:io d:í tempo. por- doríul/fl. ('olljunctamt'ute com o 81';1'111. 
que ＩｊｬｬＱｬ｜･ｬＱﾷｾＮ＠ t?nu\ o tempo, e ､･ｰｯＡｾ＠ E. el'oluindo ｊＩｲ･ｾｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ rleu um ､ｵｾ＠
li conta. (\ lell'a, 8"1'11/1)1',). ｵｯｲ､ｯｾ＠ ao lJrigtle,pscdlla, de"pej:lndo-

!'i'e,te periodo do grande ｭ･ｾＡｲ･＠ rla lhe a primeim rte"rargn, que foi secuu
boa f:llla portugueza, e.tá tenui:lante- Ilaela pelo ]ltllhabote, vil'ando jll sollre 
mente exelUJlliticada a ｮｯｾｳ｡＠ regra: o inlnlÍgo. 
porque os ｾｵ｢Ｎｴ｡ｮｴｩ｜ＧｯＧｬ＠ /PUI]JO e con/II Mas a vflga encapellada desfazia Ｚｬｾ＠
só na ultima parte da seu tença 1('1'l\n; Ilont:l1ias. e u luta se ｰｬＧｯｬｯｮｾｯｵ＠ pela 
artigo, por ser :Hjui onele se i/rlrTmill ll tarde beln granues ｲ･ｳｬＱｬｴ｡､ｯｾ＠ ete pUI'

qual 'pja ° tempo e a couta ､ｾ＠ que te ti parte. Até ･ｾＬ｡＠ hora, Garilnldl 
se tmta: ｾｩｬｯ＠ ｾ･＠ de\'e igunlmentp (>111- c'()nsegulm apenas dar escapúla a uma 
]lregar o artigo rom os ｬ｜､ｪ･｣ｴＡｬ Ｇｯｾ＠ _ das ｰｲ･ｳ｡ｾＮ＠ i\ 8umaca csmmandada pC'-
Yàos em tieus pens3ll\entos,perbu ha- lo bisr:lynho 19l1acio Bilh,ío. culmo e 

cios elll eus ron eJllo", ellgllllados em in trepido marinheiro, que, flppwr do 
seus pl'!'juizos, regos em ｾ･ｵｳ＠ ci\mi- vil o fogo do A IlclorilllLlJ, flh ej:lIHlo-o 
IIhos. > (Hitor ['mto, llllllgcII! dll )'Ú/I') tenflzmente. 10l!rou escapar (Jara o ｾｵｬＬ＠
- Põe e1iante do ('oufeo80r toda a 8ua ｧｲＺ￭ｾ｡ｳ＠ ú hoa mflrcha do seu navio. 
\ ida, ela-lhe ｃｵｵｴＬｾ＠ dos ･ｭ｢｡ｭｾＧＰＳ＠ de O cCJll\mal1daute do Ｉｊｲｩｾｬｉ･＠ legfll, 
sllll couõcit'ncia.» (Dalthazar TeJles. Ｈ｜ｾｳｩｭ＠ iJlldaelo, e pre entindo ent,lo ,\ 
ｃｨｲｾｬｉｩｷ＠ d" Com}!",,"ifl.) E' erro pois tactiea rio almirunte fal'lflpo, que al
dizer-se: E"la senhora é a minha mi'ie, rihaY:\ pouco e pouco. procurando en
em lugflr de: E.ta eenhora é minha tretel- o para dar fugida ,ia Outl'!\8 pre
mile. '1';\0 pouco se de\'e empregar o flS-j(lg'OIl se firme sobre ･ｾｴ｡ｾＬ＠ lal1çfln
artigo qUflndo o suh"t:lntivo p ·tiyer do-Ihed retlohl':!das de ｣Ｚｬｲｧ｡ｾＮ＠ O" c'\-

I . j . d pltfies merctlutes. deste modo ｦｬｃｏｾｓＺ｜Ｍpo"to UI1 ｡｣｣･ｰｾＧＺｬｯ＠ l e Inl ete1'1lllna 0.- d . ." . , ..' 
« Ollcle h:) homens ha cuhiça:» (SÚ de ,o, ｾ＠ !em ,ar,m.1 IHI.\ I epo, ｴ｡ｾ＠ ,\ tu-
;\luantl:l. Ctlda 1). - Os reis porlem Ilosa Ｎｉｾｧｬ＠ e •• ｾｯＮ＠ ｮ･ｾＯｾ､･ｮ｣ｬｯ＠ ｴＺｬｮｾｨｾＡｮ＠
dar ｴｩｴｬｬｬｯｾＬ＠ rendas, estadog; ma' ｾ｡ｮｬｨｦｬＱ＠ o ｨ｜ＱｧｾｾｦｉＱ＠ ..... \lrl1n o p.\\llh.lO 
animo, \:1101', fortaleza, cOlIstnnéifl. \ el ,nelho. e entl ･ＮＬＬｾｉ＠ •. ｜ｬｬｬｾｳ･ＮＮ＠ ' .. 
de.plt'zo da lida, e 3S olltrns lir- Ｚ｜ｾ＠ ･ｭｴＮ｜ｮＬｾｯＬＮ＠ G.I1:b.llclL ｾｾＱＱ｜ＮＳ＠ ｌｾｻＢｾＮﾭ
tudéS de C/IIP se compõe fi \'erdadeira IndO/li \ O S H fll, . • lpeZaI d.l. IIIfenoll
honra. 111'10 podem. ' (\'ieira, cnllói's). ､Ｎ｡､ｾＮ＠ d ･ｳｳｾｾ＠ na"los" def:nclm :18 pr,e: 
-c Penitencia, zelo. saIJedpriu. amor, ｓＮｉｾ＠ ulol ｦｳＮｬｭｾｾｬｴ･Ｎ＠ pl OCUI an.elo Ｎ｣ｯｮｴｬｾＢﾭ
fortalew, ttlllo e ncha em . Francis- tnl o go pe 1?lellto. do .Idl ersar_o. 
co cópia de ＨＬｨｲｩｾｴｯＮ ﾻ＠ (Itleml.- Amor ｾｉ｡＠ fi nOite callla Ｎｾ｡ｰｬ､Ｓｲｮｾｮｴ･Ｌ＠ en\ol-
ｮＧｩｾ＠ é o.silel ･ｾ｣ｯｮ｣ｬ･ｲＭｳ･Ｎ ﾻ＠ (Ber- \ endo ｮｾ＠ :;guas. :\ao ohstante. c?rno a 
• I pp . ) Os olho ｰｬＧｾｧ＠ I SUlI ･ｾ｣ｵｮ｡＠ II1l11lobms e bem, (IUlZ ten· nal'l ･ｾＮ＠ ,1/ OIZO . - , l - . 

tios 110 eéo, m:lOd recolhidas nas man- t:u
l 

umn
l 
｡｢ｏｬＧｲｬ｡ｧｾｭ＠ ｡ｾ＠ bngue, e deu 

gas. ＨＺｉｲ･ｬｯｾｯＬ＠ -'I/rolagiro LlIútrmol. OI'( em t e I ｉｾＮ｡ｲＮ＠ azen o o ｭ･Ｂｮｾｯ＠ no 
_ O modo era c,illlinhar a pé. óe111 p:.!habote ｾ＠ ･ｾ･＠ momento. porem: o 
fllfor"'e 11 111 hol-a; capa as co ·ta .. bl'e. 'Iml, ele :Igull ｡｢ｾｲｴ｡Ｌ＠ e COlll o mllro 
..0 -o' (F' L 'IZ de '0 z cllnhilG que p.Ob"lIHl desmontado pOl' I'lfll'lO nas ma ｾ＠ I. U. U :l, b I d O b > 

II / ｾＮ＠ D . ) umu a li, aI a !'In p pa, li all(,Onall-
. (c '. omwyo.<. do fi nrção, em demanda de Imbituha .• 

(E'/lldilliln .• rlnlil/ylla 7)11fl;", por A. rla Já tllmhem 110 alto céo 8em l'strel-
il\':I 'fullio). Ias e forrado di! nm eus-um d'e e 

----- céos de miÍo tempo 1\0 mar-a noite 
00 no,;so collahoraclor sr. Luiz cerníra Mnsflmt'nte. 

Dcnticll Junior receucmns atlel1cioso Entào, abandollando por sua 1'C'lO 
carlüo em !fUI' nos agradece ('m CII ('omh te, o leào Giu eppe \ irou de 

r bordo, e lançou rumo para o sul na 
ｮｯｭｾ＠ c 110 do sua exma. <l1l1ilia, as ngul\s do ]lulhabote ... 
conJolencl<I,' quI' lhes Jirigilllo,; pO' H 
occasião tio rallccimcnto de cu ｰ｡ｾ＠ Na tolda da Sl1/l escuna, 8entaeto 
o l\udoso capitão Lniz Denticc. sobre 1\ meia-laranja. o Ｓｬｸｩｲ｡ｮｴｾ＠ far-

• 
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rnpo sorria agora satisfeito, tendo a 
seu lado Annita, li companheira que
rida, que o fitava en.bevecida, á luz 
dos phllróes da Rmurada, comparti
lhando da galhardia e da gloria do 
tOlldolliere, que amava com profunda 
paixào. 

Havia doze dias apenas que ella 
deixara o lar, arrebatada por es e 
grande afferto q!.!e"a ligara para sem· 
pre ao celebrado guerreiro, naquella 
manhà inolvid:l\'el, em que o encon
trara pela primeirll vez na humilde 
matriz da Laguna. louro e bello, com 
08 seus doces olhos azues, e os cabel
los á nazarena, cahindo-lhe sobre a 
gola da ｣ｬｬｭｩｾ｡＠ \·ermelha, que o fazia 
destacar no meio da multidào de pal
Ias amllrellos do maia olficiaes far
rapos, que enchiam literalmente a igre
ja quando se celebrava o 7p-dwl1I pela 
conquista da cidade e a iustituição do 
primeiro governo republi.:ano que vio 
a terra catharinense. Havia doze dias 
apenas, mas na sua alma acordára já 
o velho atavismo marujo que anda no 
sangue d'aquelle povo do sul, e, em
bora mulher, familiarisára-se de tal 
modo com a "ida de bordo que logo 
aos primeiros dias de viagem, passada a 
natural prostração do enjOo, assistia da 
tolda ás manobras, ao lado do grande 
marinheiro. E, n'essa tarde mesmo, 
apezar dos pedidos de Garibaldi para 
que não sahisoe da camara, tomára parte 
na acção, não só a percorrer de pOpa 
á prOa o navio, nos logares mais ex
postos e com o maior sangue frio, mas 
visItando tambem a bateria, 11 animar 
o artilheiros. 

Ahi á surprehendera, por mais de 
uma vez o chefe farrapo , que estre
mecendo-a com amor, a reconduzia á 
camm·a, aconselhando -a a nào se ex
pôr. ?lIas Annita, obstinada e risonha, 
com uma coragem extraordinaria vol
tava á tolda de novo . Garibaldi, en
tão,sorria IÚUU desnlDecimento. E elle 
quê tinha o dom de transformar em 
heróes aos que o ｾ･ｧｵｩ｡ｭＬ＠ como sem
pre succedeu nas trinta e oito bata
lha que ganhou parecia sentir- e 
apoiado em nO\'as forças , vendo a 
heroica rapariga a seu Indo. 

Por isso ali ia feliz, abençoando as 
:lventuras!lo pequeno cruzeiro que, 
abroquelalldo-o com a melhor dns es
posas (*) lhe déra tambem o melhor 
dos companheiros de guerra. 

III 
1\'ess3 mesma noite o navio-chefe 

da e quadra f:lI'I'apa fundea\·a em Im
bituba, oude encontrou. ｪ ｾ￭＠ ancorados 
a sal,o, o Seiml t! a sumaca de Ign:!
cio. BillJáo. Calculando que o inimigo, 
a\'lsado pelo Andorinhll, reunisse os 

(*) Foi jU3U\mente na n"itc rm que partiu 
para e"e cruzeiro '1ue ｇ｡ｲｩ｢｡ｬｾｩ＠ raptou An
llitn da co 1\ paterna, le\"I\ndo-a para bordo 
da LrBEllTADORA. ｾＡ｡ｳ＠ os dous amantes só 
víern.m n ｬ･ｧＧ｡ｬｩｾｲ＠ ＨｬｾＳＸＮ＠ união, Alguns anuos 
del'OJ' " 21) de março de 1 42, na igreja 
d., S. Frnnci.co de Assi , em Moute"idéo. 

o IDEAL 

seus Ilavios e o fosse perseguir até 
ali, Garibllldi desembarcou lí pressa 
1\ sua geute e entrou a prepArar tudo 
para o combate que-avisRdamente 
previa-viria a dar-se ao outro di:,. 

Entào com actiddade assombrosa, 
improvi ou uma trincheira na ponta 
que fecha pelo sul a pequena ensea
da, e para ahi conduzio a peça ､･ｾﾭ
montada do Seiva!, provendo-a de 
abundante munição e deixando-a en 
tregue a um perito artilheiro, o hnwo 
bguuense !.Illnoel Rodrigues. Em se
guida voltou a cuidar dos navios, le
vando-os para o fmldo do porto. ou
de foram fortomente ahossados para 
poderem resistir. Ao alvorecer, jú com 
tudo prepnrado para o combate, ten
tou fazer ficar ..\Illlita, tpmendo lhe 
sobreviesse qualquer des:J tre; !Uns fi 

moça se oppôz 1\ isso, dizendo ·lhe: 
- Não, Giuseppe, eu não temo o 

o inimigo. Desejo combater a teu lado, 
viver ou morrer junto a ti ... 

A essas pabITllS, Garib::\ldi. venci
do e U'UIU enternecimento, respondeLL 
meiga mente: 

-- Pois bem, boa Annita, combnte
rás ao nos o lado! 

(ContillúlI) 

E\l CUR\' AT RA 
Festejon a f3 do corrente o seu 

natal o nosso favorcreJor sr. Traja
no F errei ra, a quem arrccLuosamcn te 
abraçamos_ 

ｐ｡ｳｾｯｬｬ＠ a f 2 tio corrente, o anni
versar·io natalicio do nosso estimado 
e inlelligenle compó\nhciro de traba
lhos Dante NaliviJaut:, a quem rei
terAmo, as ｲ ･ ｬｩ｣ｩｴｾ ･ｳ＠ que pessoal
men to lhe dirigimo' desej ,lJ)do innu
merJS felicidade s. 

SECCÃO CHAUDISTICA 
(CONCU RSO DE DEZE11BRO) 

CHARADAS NOVISSIMAS 
A ave nota o tecido de Ｘ･､｡ＭＭｾＬ＠ 1. 

A primeira pe "oa vê a ave que 
corre para a planta - I , 2,1. 

Gaio 

Na an'ore p,\ra a re ina-2. l. 
Plutão 

O fructo em Rign é coqueiro-2, lo 

Ppd"oca 

MITIGA 

Ao JOIo MARIA 
Armada de bom cncete-l 
Yeio a mulher do Sartóra·-2 
Pois quiz metter o porrete' 
N'esta distincta senhora. 

G. de Bruxellas 

AHT-NOU\'EAU 
A JOÃo TOLr.NTI:oiO 08 Soru 

........ M 
.0 .. . 

.... 1'1 ... . 
T .... . 

.A ....... . 
..... !li . 

H .... 
...... A 

..... H. 
!lIontanhns da Asia . 

.A ..... 
....... 1'1. 

.. '1' ..... . 
A ......... . 

..... C. 
...... A ... 

...... '1'. 
... H ... . 

.A .. . 
. .H .. 
.... 1. 

.. N .. . 
.A ... . 

Cidades da Asia. 

ENIGMAS 
A serra é ave? 

Moeda da Afriea. 

Um arbusto na serra. 

Eleonora 

Plutão 

Gaio 

(POR SYLLABAS) 
Minha segunda é primeira, 
Minha primeira é segunda; 
O todo lá nas Mauricias 
E" cysne que já não abunda. 

G. de BI'uxe/lm 

LOGOGRIPHOS 
(POR LETTRAS) 

A memol"ia do callitão Dentice 

ll.yel'á quem ｊｬｾｏ＠ lamente 3,4,7,14,16 
Do homem a triste sorte? 12,8,11,6, 
NilO, não, nem mesmo um descrente 8,15,·' , 
r;u negra bor .. da mOrto. 11,15,6,11 (1,10 

o costnme ｾｳｴｬￍ＠ eommigo 2,9,13 
ｌｮｭｾｬｬｴｮｲ＠ com conscieucin 3,4,5,14,11,6 
A morte do bom nmigo 7,3,3,11,9,7 
(lua indA hoje sin to ausencia. 

1-2-3-4 
Animal. 

1-2-3 
An·ore. 

1-2-3-4 
Animal. 

G. de BmxelllJl 

RAPIDOS 

Animal. 

6-6-7-8 
Animal. 

4-5-6-7-8 
Medida. 

Instrumento. 

Animal. 

6-6-7-8 
Fructo. 

Âdllon 
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