
ASXO J 

EXPEDIENTE 
Quem rcccher , ｔＱＰＧｓｾ＠ folha e nllo de 

I'oh'el,a no prazo de dous ､ｩｾｳＮ＠ será con 

ｾｉ､･ｲ｡､ｯ＠ como ｡ｳｾｩｧｮＡｬｮｴ｣Ｎ＠

() 
daciI. 
praticado com seu estado 
me têm causado uma 
enorme; eu n:lo sei até que ponto 
o Paraná ｃｊｵｾｲ＠ chegar. 

,':l.o sei, 1.:1.0 posso imaginar' 

riosa A'':;. ｰ･ｾｾｯ｡ｳ＠ que uccelti. rem n. remessa 

d'O l.IVRO. rogamos o Ob,C'lUlO de paga 

rem as ｾｬｉＺ｜ｓ＠ a signatu l,ls no ano dJ. cu· 

rrega do '''gundo nU ll1cro, afim de poder 

mos nnthr ｨｾｬｬｬ＠ com os nossos cn"dore 

O quanto é oello ver-se os vi-, Surgia a linda Diana, a rainha 
zinhos ,brtom-se bem. uns com os das noutes. num céo azul estrellado. 
outros, ｡ｴｴｾ＠ :ís vezes ｰ｡ｲ･｣Ｌｾｭ＠ stor ('spargindQ sobre nossas cabeças lu
todos de ullla mesma familia! minosos raio. de uma belIeza argen-

O quanto e oelio ver-se um l'aiz tea. Era a Ill)ra do repouso , 
., I 

loBI.lt:AÇ .io \I K. 'Al . TI;.I\IESTRE 500 

o lrOZSO ｲｸｾ＠
com o ｾ･ｵ＠ govtrno tranqulI o, em Tudo era ｾｩｬ＠ so ! 
paz! Ouvia-, e soment· ao longe algu-

mas vozes entoar um harmonio o 
h)'l11no, 

ＭｾＭ ［＠ Ａｾ＠ ｾｲ＠ d . '" ＮＬ［Ｂ ＧＭＺＺＺＭ［［］］ｾ Ｌ［ＢＬ［ｾ＠ Ｕ ｾｾ［［ ＺＢＢ［ｾＢＢＬＢｾＺＺＧＺＺ［［Ｚ［Ｚ［［Ｚ［Ｚ［［［Ｚ［［Ｚ［］［ｾ＠ ,-..-. .. ;;::::"'"0 .... 
c II . (O ｾ｡ｵ＠ so pOda R ', ｾＮＮＮＺＺＺＺＺＺ［ＺＺ ＺＺＺ＠ • • ＮＮＮＮＮＮＬＭ｡ＮＺＮＮｾ＠1I0ssa (o la. _, IttcrarIo e no· .; 

ticioso, (aitando-Ihe o garbo acos. . " n:l.o a,h, li t to que i O\'a(lal11 ", __ J!;;:::::::::=:::=::; 
• Ud(,:O d tlJ,a flue ;"'l,ti,::,ardllllJv tumado de tud"ôs os Jornaes. Por-

J,or Santa Catharina e que tanto 
que falta-lhe ･ｳｴＨｾ＠ garbo acostumado tem sabidu honrar o Brasil. 
de todos os ,iorna('s; Porgue falta-lhe . 

Conterraneos meus, catharInen
um redactnr intelligent(', ao passo ses brios<ls, si o Supremo Tribu
que nos outros jornaes, cada Re-
dactor e uma ｮｾｴ｡｢ｩｩｩ､｡､｣Ａ＠ nal Federal decidir a quest:lo a nos-

so favor c-ol11n é c1e esperar, por
l\lesmo acanhada, pretende a nos- que temos raz:J.o, e o ｐ｡ｲ｡ｮｾ＠ ｮｾｯ＠

sa folha angariar S) l11pathias do po- nos querendo entregar o ｴ･ｲｮｴ ｾ ｲｉｯ＠
\'0 Catharinense . 

ntestado, não nos esqueçamos ue 
Como em Flori<l,noJlolis, berço de somos Catharinenses, e portanto 

tantos homens nota \'eis, infelizmcn- como sempre, devemos cumprir o 
te só existe ｾｉｭ｡＠ folha litteraria ; nosso santo dever III 
Itr)s, Como adoradores das leltras, ｬ｜Ｑｯｲｲ｡ｭｯｾ＠ defendendo o que e 
ent:J.o org-anil.\l llos essa humilde nosso J 
folha que por falta dc arrimo, prc-

d Parece-ml' que todos me compre-tcn emos JHlblical-a mensalmente. 
S hendeml .. " e podessl'nlOs dispor de uma . .... 

q . ft- .I:í ｣ＱＱｬＧｾ｡＠ de l>lasl llwmia . , ｾ＠ualllla su )r'icntl.!, publical-a-iamos " 
em todos os sabbados. 

Surgiu ｾ＠ nossa folha ·nopinada. 
mente, pequenina, ' . bem \'cr-
dade, Ina<; ｴ･ｲｾｩ＠ sempre por (b isa" 
as lettras. 

' abera <;empre, sel!uir o cami-II 
nl I .. 

10 (a honra, do devcr e da \ c r
dade I 

COrltamos COm a bene\'olencia 
conterrancos do immortal CRLZ 
l'Z.\. 

o! Nos ｯｲｧｬｬｬｨｾｭｯｳ＠ qlland? II 
a grata neceSSidade de dl-

L.--''-___ ｾ Ｇｌ ｯＮＰＶＮＮＮＮＮ｟＠

}(OUIA :'\CLK\ 

CREA;\ÇA 
Ao mnu .obrlnbo !'lel.ou, em Porto Ai are 

o qu'alll1cJo-tC' ó creança. 

Oh t t:rci.lllça feiticeira. 

OUl' lU;\ vida ｰｲ｡ｺｾｮｴ･ｬｲＺｬＮ＠

Sempre ch,·i.l ､ﾷＶｊｬ･ｲ｡ｮｾＮ＠

Jama1s ｱｵｾｩｲ Ｎｬ＠ !'.e ｾｬＨＢＮｬｨ｡Ｎｲ＠ .. 

'nlro contente 

11 

\'i-me (nt:l.o diante de um attra
hente bando de moças \'estiJas d( 
hranco, ｣ｵｾｯｳ＠ ri, os de seus lauios 
｣ｮｴｨｵｳｩ｡ｾｭ｡ｭ＠ qualquer coraç:l.o 

Que vozes 1l1elodiosas I Que 
l'hrases d ·Iirantes Pareceu-me re
conhecer a voz de um anjo a quem 
muito adorara. 

Segui pellsati\'() ･ｾｳ｡ｳ＠ gentis don
zellas attrahiclo pela ama\'cl pales
tra que entretinham. 

Eis que para ran diante de Ulll 

mimoso cLalet dt: t)'lo arabesco. 
Palpitou \'elozlllente o meu po

bre coraç:<.o. 
Quiz fugir-lIle 

r\h! . . 

o pensamento. 

r\h ! , ..• 

Oh ratali(hde I Era ahi que ha-
bita\ a uma quem t1cdi-
q uel () meu 
hoje J:ll' :l campa 

ｾｉ ｉｔ ａ ｌ＠

CONVITE 

.\. doze co!umn;t$ d () I l\ ｾＨＢ＠ esUo 
a d"posiç.lo d.l ,cnboras :-'ormah.las, no 
."' colleg-<ls. 

l'ont:lIno", ("om n toll.lhor • .lI';.\o. que p('Ide· 
rá ""I!r dlngllb ao ｒ ＺＮ･＼ｾ ｢ ｾ ＨＬＺＢｴ ｾ ｯｲ ｾ Ｎ＠ __________ ....... 

\luil1< 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o I.IVaO 

DE.'CRIPÇ;'i.O 

DE UM NAUFRAGIO 

Tudo esta perdido, tudo finda-se 
nessa sC<'na dolorosa; os esforços Ｑ Ｎ ｾｒｉＮ Ｇｉｲ ＮｔＨＩ｜Ｇ＠

Em uma tarde do me/. de Maio, 
dt:ixa\'a o ancoradouro do I Jane. 
slIlc.lndo as aguas do .\t1antico, com 
destino a cidade de Dakar. um enor
me e bello tran 'altantjcQ francez. 

feitos ｦｯｲ｡Ｇｾｬ＠ em \':to; todos sepul
taram se nas profundezas do mar! 
Quantos sonhog, qU<lntas ｦＨＧｬｩ｣ｩｾｬ｡､ｾｳ＠

ideadas, desfizeram-se nest dia la
t:tI ' , 

Triste espectaculo , poderia ser 
contemplado, por quem alli passa
ｳｾ･Ｌ＠ d 'pois que foi decorrido Ulll 

dia: quantidade de cadaveres (lu

(*)- "h : J..h. (Julio Ribeiro: ur_ •• 
O grande na\'io, dispondo de ｭｾﾭ

chinas, as lll,lis modernas, 'auxl
li<ldv pelo bom vento que. ent:!o 
sopra\'a, fendia serenament . as man
sas a.g'u. s do Oceano. 

O COmlllJnuante. um \'(:Iho capi
t:lo qu . t'nC:lneCel3 nas Yagas do 
mar. dirigia com enl rg-ia, pruden
cia e tranquillidade as manohras . 
A tripula :to, nao menos scientific:l
da da \-ida anllla do mar. a tt('n
cio a a seu commandante espera\'a 
dell' Ulll signal qualquer rara dar
lhe cumprill'tllto com a maior pr -s
H'la, emhm, tudo I art'cia o preOlIO
cio de un1'\ viagem de rosa Con
tinuou este ･ｾｴ｡､ＨＱ＠ b nançoso. I,or 
espaço d' cinco dias Rompe bri
lhante e radioso. ma'" um dia de 
\'iagem: O Cf'O st..1.\ a envolto em 
completo azul e o mar, coberto a 
penas com as o:1dulaçõcs, de que 
se acha sempre n:\'estido; porem, I 
quasi que iQf!Sperado .l&' '',)lUda 
de " d natureza. 

eb.en an.d ruido ' 
ｾ ｾ＠ ........ ｾｾ＠ __ ｾｮｯＬ＠ • 

a tripulaç:\o. desem-oh endo grande 
acti\idade p:lrece pre\'er grande e 
doloroso infortunio: os passageiros, 
alguns abatidos pelo jogar do va
por e abalados pelo enjôo, recon
centra\'am-se em seus camarotes; 
outros menos sujeitos a estas inte
p ries, tocavam , dansa\'am e can
ta\'am. ainda outro inclifferellte!> a 
estes din:rtimentos. contempla\'am 
a grandiosa obra da natureza . 

eeo e ｾｬ｡ｲＮ＠

O céo que a poucas horas an
tes estava coberto de azul, enne
grecia pouco a pouco; o mar de 
sereno que estava tornara-se crespo 
e espumante; o sol parecia estar 
occulto por um manto negro' tudo 
apresenta\'a o aspecto IUg'ubl t, de 
uma noite tenebrosa O \'ento fu
rioso ＺＺｉｲｾＺｸＺ＠ -se contra as velas, 

- do-as de uma só ra' jada I Os 
mastros estremecem e despedaçam. 
se. Começa o temporal com todas 
as calamidades que o revestea O 
perigo torna-se eminente. A confu
sao e o panico apoderam-se de to
dos que, no auge do d sespero, 
soltam aos ares suas petiçoes de 
soccorro, que sobem infructiferas 
até aos céos, o qual nem apenas 
mo r:l-Ih um signal de salvaçao, 

enta com el-

ctua\ a a tO:1 d·agua . 

I -J 3 06 GILBERTO, 

o Ji"ro e co:nn o ')01 -:1 todos 11luIlllna, 

com IguaJd. ｴｾ･＠ e. p.11h3 SU;l IUI rterna 
londlçt>e n o conhece c d. \lIllil 1l'1 :-u)H.:rn:l 

ｓｬｴｬｬｲＬｬ･Ｂｉｉｬｌｮｴｾ＠ oltedt'cc:-á hUlUanid.tdt. t"1l-

Inimigo d trc\-:l, a tre\ a el1e :'!llon ina. 
e p •. nrand.o Se'l,} trc.:gua a ｮ･ｾｲＮｊ＠ ｬｾｮＨｊｲＮ ｬｮ｣ｷＮ＠

que gera o fa.na.ti...,mo e causa. repugn::.nci:l. 
dl"tc!m do po,'O a m.lrcha, .ttr:l.tO ､｣ｴｾｲ Ｎ＠

( mina .. 

pago .1-16. 

Quando vemos gravados ou OU 

\'i mos ,Pronunciar os nc.mts deslas 
duas cidades, lembramos loJ.!o dos 
dous grand<:.s acontec!m 'ntos que 
nella se realizaram, l:m fkthleem 

, vemos o berço do grande Mestre 
da humanidade' !esus 

Qual de nos 1;:tO quereria ir la 
para ver o sumptu(,SO ralacio on
de elle nasceu? 

Porem se f"lhearmos as paginas 
da Historia Sagrada, \'cremos que 
nasceu num estabulo e te\ e como 
berço uma mangedoura. 

Jerusalém e celebre porque foi 
Entrai, poi" cO'n cor3ge'. Ó mocidade alli\ a, d II ｾ＠ I' I' 

_ . I () I é I on e e e 1111<1 IIOU os Ｈｉ｡ｾ＠
'lenu;" . 1\ ro gra o ｩｲｷｾ￣ＢＧｾＧｩｔ［ｲＭｾ ＢＧＺＺＺＧ＠ __ .J 
• . w- re a J;. I anllgo, 

:tllligo que nj.o ｣｡ｮｾ［｡＠ e que 
--,-

n:lo ＨＢＧ｡ｵｾＺ｜＠

[ mal! 

Ymde 3. fronte banh:tr na su:\. lu!. C'ommigo. 
na luz que ､ ｾ ･ｬｬ･＠ emana eternamente, ,j":l , 

qu'o 11\ ro é c<>mo o sol: - ｾ＠ Iamp3da. 
[ eternal ! 

1-.>.t , 

" l) Khrisfovam 011 Khristopho'" 
obre escre"e r-se KHISTOVAM em ' ez de 

KíIRI 'TOPHP()RO, não ha e nem pode hc" er 
du\ ida fundada, si bem que grnmmaticos 
portugueze""t ｣ｯｭｰ･ｴ･ｮｴ･ｾ＠ ｡ｾ＠ im o escre';\1I1 

Com elTellO: ,abemos que a origem do 
\ ocahulo KHKI>TOPHOKO (Iat.-Christopho 
rus) e exclu,in:ne'te grega, sendo com .. 

,to de dous ele I nto, de com )O'iÇ:lo: 
KI TÓ'" -ungido e JRO ou RO::, 

eu 1evo, trago: donde sua genuma slgnífi
CdÇ:lO: KHI'TOPIIORO-O que leva o ungido 
IKII'TÓS ;, nome este dado a Um "nto da an, 
tlga • yrra, que trazia ao colJo o menlllO 
- Jesus! 

H a muita ditrerença entre os \ ocabulos 
kHRISTOPIIORO e kHRIHOVAM: aquelJe, como 
\'05 dl-se, vem do grego e significa- o ｑｕｾ＠
ｊ ｾ ｛Ｎｖａ＠ o ｴＬ［ｓｇｉｄｏｾ＠ eMe, ao contrario, é um 
hylmdi mo inadmisshel, (mUito embora di. 
gam os mestres que o' hybridismos vulga
res :lo admissivels) pOIS o primeiro ele 
mento e grego- ｉＮｈｒｊｾｔￓｓ Ｌ ｫｈｒ＠ ISTO, e o 
segundo- VANU, vÃo, latino; dahl, Khrrs
tO\'am - Khri,to em vao I!!! 

:\ao pen!>emos de o ver morrer 
COl1l0 um rei, nao! :\:lO, elle era. 
rei e rei dos reis, morreu C0l110 um 
criminoso, sendo seus companheiros 
de supplicio dous ladrOes. 

25 -- 12 05 Pu:y 

t ivro' Palavra sublime I 
Quando se está na ｱｵ｡ｾｲ｡＠ mais 

risonha da vida, surge o !lHO, eS-
se Anjo da Guard;y . 

Se nao houvesse o hvr6, to.dos 
jazeriam em completa igoorantJa. 

Sem o livro a França nlio pro
duziria o ｭ｡Ｈｲｾｳｴｯｳｯ＠ Victor Hugo; 

• Portugal o ｩｬｬｾｬＱｾｲｴ｡ｬ＠ Call1oes; a In· 
glaterra o destimido ｾＧｲｯｮ［＠ e o 
Brasil o ｩ Ｎ ｩｴ｡ｾ･ｬ＠ Jose d. Alencar .. -

Alguma cousa (Itle sei, agradeço 
. leU' ao livro sem elle seria eu comp , 

mente analphabeto iU'norante. , ,., n20 
J'l:ao VOIl mais além, porque 

fi · este tenho expressOes para de o.lr 
dissyllado divino, quo os sa 5 de
ram-lhe o nome de LIVRO, que 
encanta ao homem preparado' 

Caracter recto, alma afollt: 
triota immaculado, eis as qualt 

ue ornam aquelles ue abr? 
O erudIto sr Co nego Ulys c, de Pen

n rt, num e crrpto sobre philolo!lia Com
pnrada, procura (como diz et1 r7ev1Odlcnr 

\'apor Que ｦｯｩ ｟ ＮＮＺ［ ｯ ｾ ｮ ＺＧＺＺＺＺＺ ＧＺＧＺＺＢ ｾＬＺｊ ｧ＾ｬＮＮＺＮＮＺｊ ＺＺ［Ｎ［Ｎ Ｑ＠ ｾ ､ｯ］ＭＮＮ［､ ［Ｎ［ ･ ［［Ｌ［ Ｌ Ｎ［ＮＮ ＨＬｯ ［［Ｎ ｌ ［［［ ＢＧ ｟ ｊ ＮＺＮＮ ､ ＮＺＮＮ ｯ ｟ ｲ ＮＮＮＺ ､ ＺＮＮ Ｇ ＮＺＮＮ ａ ＺＮＺＮ ｭ ＺＮ［Ｎ ･ ＢＬ ｲ ＬＬＬ Ｌ＠ __ .... ｟ｾ＠ ___ Ｎ ｾ｟＠ ..... ｟ｾ＠
livro. 
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FACTOS E 

o Sr Heitor Carella do ｾ［ｾＺｉｾ＠
tr:u;WU c • .1mcntu com a I 

nhonta Olin.!ill" E In ralda PO"_L ｉｉＧＧＧｉａｉｉｉｾ＠
110»0 ;ntclligcl1tl' collega Agenor 1'01.' 

CAl i\L IH) PANAMA: 

.\ 1'0111'"" lo ｾ｜ｉＧｉＢｲ｡Ｈｬｯｲ｡＠ do canal de 
Panamá ｲｯｾｴｲｾｲｴｯｵ＠ 10,000 trahalh dores 
no nOlt. d.1 ＱｉｾＬｬ｡ｬｬＢ＠ para os trabalhOs 
do cano!. 

ｊｾ＠ lI .. rt;r.1l11 500 e os rc t. nte seguem 
hn.:\'ement 

P .bn." gt'nle ! O l,th"lO cl 
o \ o so sepuk hro. 

Honra n:Js :l ｬｬＱ･ｓｾｌ＠ J". tr.1har1'1S 11111 ele 
g.lllte li\'j o de conto!) mdít,J.rcs, gç'lItibnen. 
tt" offaccido rt. nO"'''.t rcd f'f.;j,() pelo "l" Fr.1n 
cisco R:lmalho At" ier. 

Confcs"-:ullo·nos "ummnmt:lltc gratos. 

DESCOBERTA I:I1I'ORTt\:\TE 

'uma pedn ira perto de Grafens· 
tadcll, na Alsacia Lorena, ､｣ｾ｣ｯ｢ｲｩﾭ

ram-se os \'(;s tigios de um ccmiterio 
no, no qual se encontraram 27 

urna,: funerarias em Iledra e, 
ｾＬ Ｎ＠

.Co ti ran( e numero de 

UMA HORRIVEL 

, 'oticias de \'Iadivostok dizem que 
11 \'apur S, I.V!.\, conduzindo a seu 
IlOrdo cerca de d0us mil s"ld:ulos 
rtl,'<JS, :ll>al"o"lI com til 1'"1 11111:1 

sul)illarina, () (lU" ori"inuu "rat.d(·s ,., ,.., 
alarias no na\ iü, que pou:u depois 
se :dlm(hu 

Pobre I) u",ia I 

lris 
t· 1 1"'\ r "" , 

( 1'0 \1 no ,.,.( ｉＧｒｏｾａＩ＠

nlhos da cor du e) 

COll me!il1lO en ermo 
}'.ntao um de seus amigo 

elis!'õe: 
-Mas ｊｯｾｯＬ＠ como e que se en

t 'nde ｩｾｳｯＧ＠ Tua II1ttltl<'r morreu; tu 
te rt'signaste' morreu·te uma vacca,
tu tt' d'·sespcra se n:to ha meio de 
tp consolares' EI ｴｲｴ［ｬｾｊｬｴｯ＠ eu creio 
que uma Illulher \ale muito mais 
do q1Je uma vacca. 

Oh! nunca, yolta lhcoco. A pro
va é que depois que estuu \ iUWJ 
já se J1Jf' orrereceram \ inte mulhe
ｲ･ｾＬ＠ mas ainda ｮｩｮｾｵ･ｭ＠ orren:ceu 
uma vaeca! 

- .. 
ｦｕｲｩ ＢＢｾＭＧＭＭＢＧ ｣ｯｭｰ･＠ o 

° ｾ｣｣ｴｯｳ＠ que parecem remontar ao ｯｾＱ､［＠ ｾ＠ Cf) " r'lrm;m p fi, 
segu n do seculo da era ch ｲ￭ｳｴ［Ｑ ｴＮｾ ＭＺＭｾｾＢＧ［ＺｾｾｾｾｾｾｾＡｩＮＮＡＮＲＺｗｾ ＲＡｾｾ ［ＧＺＺｾｾｾ ＺＺＺＷＺ ＺＭＧＢＺＧＺＢＺＺＺＺｩＺＧＺＧＺＧＢＭＺＭＺＺＧＺＢＧＢＭＺＭＭＺＭ __ -:-_____ _ 

E t. mo a IJorcellana. p d' t I ' ntre aquclles objectos foi encon- o ｴＺｾ＠ cr uma apujJ c-
t I d S<!us ｳｯｲｲｩｾＨ｜ＮＬ＠ de "ircrnlll s,"o (10- xla - c SI' nlOrrl S conl qu'" n rat a uma esp0. a de bronze, arlisti- • ,,' " " . " , , .. I quc-

I c\'s Ct 010 (,) md, e (re"cus' C'I'IIO res tu nue cu case' camente tra lalhada, (Iue l)arecc da- ., v 'I . 

d a IJrimal <Ta. eonl a I lhe I d' b tar a epocha ela ｾｬｊ･ｲｲ｡＠ entre ｃｴＺｾ｡ｲ＠ < n u I t o la o, 
e Ario\isto. ' St:u porte ･ｾｵ･ｬｴｯ＠ e sc:u andar E' imFo, sin:l, filhinha; a nos-

Todos os objectos foram adquiri- eleganu,. ｡ｳｳ･ｬｬｬ｣ｬｨｾｭＭｳ･＠ .aos da gar- sa santa madre igreja não consen
d.os pelo Illuseu de antiguidadcs alsa- P. quando p:1sscJa a margun do le que os genros casem c ll11 as 
clanas. lago. onde tem seu ninho; emfim sogras, 

o CE;'\TE0<ARIO DA 

1'\1\ \ ' EGAÇÃO A \".-\POR 

é lh"lIa como Venus. --, .-
Em uma escola de aldeia o pro-

fessor a um discipulo' • ' 

,\ Liga l\laritima Flanceza to-
1ll0U a iniciati\ a de comlllemorar o 
c ﾷ ｾｴ ･ｮ｡ｲ ｩｯ＠ do lançamento do pri
metro barco a \'apor por f'ulton. 
em 1807. com ullla ･ｘｩｊｯｾｩ￣ｏ＠ in
ternaciona l, que se cflt'ctuarü em 
19°7, Posto que a applicaç;1() do 
rapar :i n:n'eg"ç:lo fosse realizada 
por un , 'icano, a ill\'ençito da 
mar· ｾ ｨ｡＠ a \'apor . t1evidD a um fran 
ci jorrroy d',\bbans. 

Esta donzelb amava e 'ra ama
da, n:!l) por nenhum destes ｪｯｶ･ｬｬｾ＠
leCes da moda ( ) que lhe faziam 
côrtt', lIlas sim por \Im pobre pOl:ta, 
<tu" na lIloda nao era leito, mas 
lra aguia na sabedoria. 

O laço que dc\ia fazcr a fl'li 
cidade destes amantt's, era impos
sinl, d, "ido ao mc;tal ambicionado 
iJelos pac, de Iris 

POf/'1Il o amor, este verme de
\·\)rador. romo chama alguem, Já 
tinha feito a sua lenda no coraç:to 
de amb\)s (' obri<Tou-os a Ii.wll(.;:::::l_ 

I " I I:> " 
ｾ＠ a IOra da A \'e-:\laria, em que 

• Diga-me. menino. o que \' que 
\'oc\' quer ser: um burro grande 
ou um burro pequcno? 

Eu r .. quero ser do tamanho do 
sr professor .. 

PE\S i1ft, " '\ \ I'OSTHS 
Sem a mulher, o ｮｬｴｬｬＱ､ｏ［Ｇ［ＱＧ［Ｂｊｕ［［ｉｾ｡ｾＧ［［［［ＭＭＭＭＭＧ ＭＢ［ＺＺｩ＠

homem seria um deserto. 

a 
ｌｩ Ｚｾ ｡＠ laritim:l Franceza tem 

,o de provocar a erecç:l.o 
iz, \las margens do Sena, 
as primeiras experiencias de 
'm 1803, um Illonumemto 
figurem Denis Papin, )of
ulton. 

o sul, o l'heho dos poetas, recol
he-se por traz dos montes ｾｬＧｲ､･ﾭ
cemes, como o trabalhador acti\·o 
recolhe-sc ;i casa depois do labor. .. 

Eil ·os silenciusos, em caminho 
entre Iaranjacs Aoridos ... 

Onde ｩｲｾＨＩ ＿＠

dá a 

O coraç:l.o da mulher é um abys-
mo de que ninguem conhece fl-m-
do. 

A l1lulhLr casada jamais eleve 
de esquecer (Iue seu marido tIepllsi
tOl! em suas n 
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o amor ntlo e mais do que a - ,fJr.lO ｬｉｌ｜ｬｬ｜ｮｉ ｾ ＱｉｉＧ＠ \ 
flo r de um so dia. 11 ' 

o amor é o perturbador do mun
do. 

o amor e o primeiro sorriso e 
a ultima lagrima de urna mae. 

Fica aberta desde hoje uma secI po de charadas, para ｣ｾｪｯ＠ fi m con
tamos com a colJaboraçao dos nos
sos JO\'ens cOllterraneos 

Para que muitos do nossos ama
\'cis leitores que em'iar 'm produc
ções suas, nao fique m desaponta
dos, nao as \'endo nesta columna 

A perseverança vence todas as I vamos desde já dizer-lhes quaes as 
difliculdades. condições necessarias para que se

A arma do sabio e a razao, 
do ignorante, a for a. 

jam publicadas as producções. 
a I I' As producções de\' 'm ser en

tregues cm en\'eloppe fechado ao 
I sr. Laercio Caldeira, encarregado 

d'esta secçao. 
A graça e a alma exterior da 

belJeza. 

A belJeza sem pudor é uma flor 
separada de sua haste. 

As lagrimas s:lo a fortaleza da 
mulher. 

2' Dt'\em ser escriptas em lettra 
intelJigi\'e1 e acompanhadas das de
cifrações 

3 ,'ao se acceita enie-mas fitru-
"--.. ｾ＠

rados 
-t' De\'em \·ir assi .. nadas com o 

" nome proprio ou pseudon)'mo, no 
ultimo caso de\'t!m ,ir tambem 
acompanhadas do nome verdadeiro 

Amar e pedir a outro a Celeci
dade que nos fulta. 

_. As ｰ･ｳｳ ｬｩｴｾ ､ｯ＠ interior de\(!J\1 
enviar as producções pelo corr 'io, 
vindo a carta devidamente selJada 

s 

l - l - Depois 
men1 ｾ＠

O estilhaço? 

RE .. -
AO ａｾｬｉＨ ［ ｏ＠ 1.AERCIO 

2-3-A bahia nao é triste 
o sul. 

PERV 2-2-Nao an,le . , s maIS com 
homem porque phl'lo h este sop o suisso. 

3: I ｾ ｾ＠ antig-a cidade da ltaJia 
ha\ la um II1stru mento da rainha das 
Amazonas. 

_ Ill t'S-HIIIL'S 
[-2-Este hommem na biogra_ 

phia é um douto. 

[- [ ·Aperta na 
pagaio. 

m lIsica opa. 

[ - 1- 2 Estudei no telescopio es
te animal instruido. 

\IlTAL 

CHARADA ' \ XCOPADA 
\0 ｃｾｮＨＢ､ｯ＠ Calda, 

3-Deixa moleque o pobre ani
mal-2 

) .\PO:\El 

Ｂ｡ｲＮｾｾ ｾ ｾｳｾ･ ｾ ､ ｾ ･ ｾ｜ Ｇｾｯ ｾｉ｜ｾ ･ｾＧｾ ｯｾ Ｕｬ＠
\. J'

ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ］］ ＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭｾＭＭｾＭＬＭＭｾ ｾｾｾｾﾭ
CHARADA. CASAES 

A vida é completa quando se 
amou uma ,·ez. 

O pezar sem lagrima sangra 111-

teriormente. 

O orgulho que quer humilhar, 
é vil; o orgulho que nao quer dei
xar-se humilhar, é soberbo. 

CURIOSIDADE 
• 'uma folha que. e publica em Bru,el 

\as cita um Iin!;ui,ta, em q Iinguas di ' 
｜Ｂ･ｲｾ＠ • :1 maneira de di7.er EU A\lO· 

-l'ortulluez: eu amo. 
Ｍｈ･ｾｰ｡ｮｨｯｬＺ＠ \'0 amo. 
-italiano: lo amo. 
-Rumaico: Eu ínb.eo, 
-Inglez: -I lo,e . 

ＮＮＺＺＺＺＺＺＺＺＺｾ Ｍ T ｾｲ｣ｯＺ＠ Sere)'oroum 
-Allemlo: lch bebe. 
-Arabe (Eg)pcio,: l-.efal. 
-.\rabe Ｈａｲｧｾｬｉ｡ＩＺ＠ Kehabb . 
-Armenio: Ge trem . 
-Ru< o: Lloublíou. 
_ Hollandez : In mank, 
-Dínamar'luez: leg elsker. 
-\Ialalo: :;ahia suh, 
-Chínez: Ouo hohouan. 
- Indostlo' ｾｉ｡ｭ＠ bolta. 
-Persa: [)oust darem. 

ＧＭＭＭＭＭＭ｟ＮｾＭｾ＠

2-0 macacO e de mineral) 

2 A cidade da Italia e do filho 
de C1ysses. 

ｉｈｌＧｓＭｆｬｄｬｕ ｾ＠

--t .-

CHARADA I;\\'ERTIDA 
(!'UR LETTRAS) 

2--Este animal amphibio é da 
di\'indade egypcia. 

Dll:S-Hlllt':-. 
- .. -

LOGOGRIPHO 
.&0 CÂNDIDO CALDA8 

L'ma celebre rainha da Angola, 
3, 7, 4, 3, 8, tinha a imaginaç:lo 
fixa, [, 8, 4, 7, 8, nas seguintes 
cOl[sas. Ó uzar vestes de um cer
to tecido de la 6, 7, 6, 6, 2, an-
o sempre alegre 3, 2 7, 5, e 

'r ao pcito uma linda Ror. 

)A!'ONE7 

-t,--

CHARADAS ｾｏｖｉｓｓｉｍａ＠
AOS zr.,;O'"ATOS 

ｉＭｉＭｾ｡＠ Grecia e na Gallia ha 
muito soldado raso. 

o LI VRO 
R E D A C <,- Ã O P R (}, 1. O R 1.\ 
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ＮＬＮｾｉ＾＼ＬＮｦ＠

Jesus I symbolo do soffrimcnto, 

do martyrio e da sabedoria . 

Symbolo do so ffrim ento, porque 
. ' jcrnado sof(reu com paclcncla , res" ' 

. mais 
symbolo do marty rio, porque Ja 

f( - . do que houve quem 50 resse maIs 

ti · rque Elle; symbolo da sabe Orla, po 

b· philosopho nasceu sa 10 e como 

seus dias fi ndou. 

ver-se um justo fita r 

nunclar o doce nome 

1906 

A imprensa é a voz 

Illar 
ao 

E 
COm 
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