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EXPEDIENT E 
-------------------------------Toda, as prooucçõcs qll" \ er<;lrélll o· 

bre charada, logogllpho, etc., deH'11 ser 

d'ngid." ao Sr. Jose Collaço, encarreg., 

do dessa secção; tudo mais dew 'er d, · 

ng,do ao Rcoactor. 

ｐｃｂｬＮｉｬａｾ｜ｏ＠ ｾＢＺＩ［ ｓａｬＮ＠ TRl\IESTIU. SjOO 

o LIVRO 
REIlAC(,ÃO PROVI 'UR IA 

13S· RUA ALTINO CORREIA·13S 

}!,t;tmos procedendo a cobrançi\ oas 
o"i"lgnnturas. 

o L I VRO 
-- i':J'" .'''''v,,( 

Hoje, hoje, dia immaculado e 
beBol 

Saudamos·te ó dia bemdicto, dia 
affeiçoado . . 

Encerram·se hoje, as portas das 
officinas, e o operario sempre hon· 
rado, vai tranquillo, de fronte ai· 
tiva repousar a legre ao lado da· 
fJuella mulher que elle chama de 
esposa, ce rcado pios charos filhi· 
nhos que o abraçam, tambem, em 
regosijo ao g-rande dia de hOJc .. 

O LIVRO, em nome da moct· 
dade Catharinellse em nome do 

J 

povo, cull11 ri:11enta e abraça aNec· 
tuosamentc a todos os opera rios, 
a todos os proletarios, em com· 
Illetlloraçao ao bemaventllrado, ao 
glorioso dia I' de Maio I .. 

ＭＭ ＭＭ ｾｾ＠ a Ｎ ｾＭＭＭＭＭ

Pcc I 
char,., 

TI 

0rLIVRO 
lOS d 'sculpas aos nossos 
leitores , pelos pastéis e er· 

,hographicos que escaparam 
Oleiro numero d'O Lino 

Ｉｰｾｉｚ･ｭｯｳ＠ para que fosse avan· 
0Ject0 .de um jornalzinho litte· 
os ultlmos dias de Março, e 
)re. ados da T ypographia 

graphia, como já dissemoa, o tempo 
f?i curto para fazer·se uma reYido 
ngorosa, 

, Dora em diante procuraremos 
I dar a nossa Folha ao publico, sem 
, erros, e sem pastéis! 

I 

" 

Apesar d sahi rem tantos pas· 
téis, esgottou·se a primcira ediçao 
ficando muitos assignantes em falta , 
Madamos impl imir poucos excm· 
plares, porque nao pensamos em 
ter tao bom acolhimento. 

RECONHECIMENTO 
\0 "Correio do Povo H fo11n ｭ｡ｩ ｾ＠

brilhante oe todo o ｅｓｉｾ､ｯ＠ c .. A F .... 
orgam lamhclIl mUito ､ｩｾｴｩｮ｣ｴｯ［＠ agradece 
.'nf''' Ｎ ､ｾ＠ r,\r, I!':' 'l ?'" • ﾷｬ ｬ Ｚ ＢｾＬＬ ＮＬﾷ＠ ｾｲＺｶＢ＠ p 

nnimadoras com que noticiaram o app:ue · 
cimento ele no ,a folha . 

___ ｾｾ＠ ＬＬＩｊｾ｟ＭＮＮＮＮ｣ＭＺＭＭＭＭＭ

Toda a humanidade sente·Sé ver· 
thdeiramente prazenteira cumprin· 
do os ､･ｳｩｧｮｩｯｾ＠ da Lei imnll,ta\'el 
fJu' lhe foi imposta - a do tra· 
balho . 

O trahalho e necessario ao ho· 
nlt'1l1 e o agrada, ninguem jamais 
pod 'ria ｣ｏｬｬｳｩ､･ｲ｡ｲﾷｾ･＠ completamen. 
te feliz, si nno podesse ou si nno 

I quizes.,e trabalha r Contemplae pois, 
as admira veis e bella,; cousas feio 
tas pelo Grande Artifice; meditae 
as grandioslIs maravilhas combina· 
das ás necessidades de todos os 
seres vivente"s; vede o sol, quando 
disponta bello e scintillallte, espar· 
gindo seus raios rutillantes que , 
illuminam toda a natureza; as chu· 
vas que descem e molham a terra, 
refrescando·a e dando um comple· 
to vigor as plantas, os regatos 
como proscguem em constantes 
sussurros, parecendo entoar alegres 
cançOes de amor, os mares, os 
montes e os rios , pensae pois, em 

. primores naturaes e re· 
fala suave· 

elo Senhor 

sua vontade durante leIS dia de 
continuo trabalho-a CreaçIó. 

• Trebalhae seis dias. I... palavras 
do proprio Deus. 

Trabalhar é dever de cada um; 
o trabalho manual aurada o corpo, 
o trabalho intellectual cl(·leita a alma 
e nobelisa o homem, O homem 
probo e trabalhador conta os seus 
dias inteiramente felizes, colhendo 
nelles os resultados beneficos e os 
bons fructos que, indubitavelmente 
advirao do seu trabalho honrado , 

em o trabalho n:\o haveria pro· 
gresso, o mundo estaria envolvido 
na ignorancla e jazeria completa· 
mente no ermo 

Prosíg-amos pois com didicaçao 
ao trabalho, tanto o modesto pc, 
ClrClro comoo umt ( aor, SlIll, 

concorramos todos ao trabalho, po· 
bres. ricos, reis e vassallos, lemo 
brando'lIos que o homem trabalha· 
dor torna·se digno d' es tima e seus 
esforços serão coroados com feliz 
exi to. 

UIlIR.\T \'i 

o solda.do J a ponez 
Quando houver necessidade de 

pronunciarmos o nome de um solda· 
do japonez. de\cmos pronullcial·o 
com touo o rcspeito e \'eneraçno, 
sim, porque ｮｾｯ＠ fala·se de llIn cer· 
n:jciro, de um soldado allem:lo, nao, 
fala·se d t! um filho do magt!sto o 
lmperio ｩｮｾｵｬ｡ｲ＠ da Asia O Japao I 

'I a fo'rança teve um i'\apoleao, ;t 

ltalia, um Garibaldi, o Brasil, um 
Osorio, um Fernando l\lachado, 
tambem o Japao por sua vez teve o 
marechal Oyama. 

I 

o soldado japonez e como o solda· 
do Brasileiro que atira·se no campo da 
batalha com o peito nu, tendo somen· 
te o coraçao patriotico entrincheirado. 
pela mao da Patria ... O soldado Japo· 
nez, quando detona a a rma ｃｪＬ ＬＮ［ ｬ ［Ｌ［ ｬ･ ［ＮＮＬ［ ｯ ［ＮＮＮＮＺ ､ ｾ ･ ［ＮＬ Ｎ＠ _______ ..J 

fende é. para ir buscar o ' 
ctoria, sim , o trium 
sejo do soldado b . 
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AO \11 G O \ F L H I H O 

Em uma tarde de :\1aio, debai
.0 de um ｃｾＧｏ＠ d'anil, caminhavam 
em direcç!io a um can'po ｾｩｴｵ｡､ｯ＠

do lado opposto da cidade, ､ｯｵｾ＠
ｪｯｮｾｮｳ＠ que, por andart 111 sempre 
juntos, os chama\am de ｡ｭｩｧＨＩｾ Ｎ＠

- ol1\'er 'a\"m enthusiasticam nte 
sobre ｡ｓｾｬｬｬｮｰｴｯｳ＠ al11oro.-os; UI11 

narra \'a ao outro, o" "eus amua", 
conquistas e paixões. L 111 d't.:llcs 
que. pan cia \1111 tanto agitado t' 
11t'r\ o ,o. de pertan-Io a attcnç:!o 
do amigoo, começou a narrati\a de 
um e ncontro que, ha\·ia tido m' dia 
anter ior com uma destas IPoça!> 
que assemelham-se:l. encantadol as 
e deslumbl antes deus cuja dis
crip<::to nos e dada pela fahula . 

Proseguiu elle: olhei-a c ella me 
correspondeu, porém. com um olhar 
Uo penetrante que, em completo 
extasis. tornei-me estranho a tudo 
quanto l1l derredor de mim se 
pa, ,a\'a, Recobrei os sentidos: pro· 
curei-a. e ia a vi com difficllldade, 
pois ja a\'ançava grande distancia 

ｾｰ＠ l·n 

nha\a, 
,\pressei·me, e quando della só 

dista\a apenas alguns passos, sur
ge inopinadamente um mancebo ro
bu , to e esl elto que. iracundo e 
cego pela decepçãO que pas ava. 
toma d 'ella o braço e a \Jasso.., 
accelerado!l depois de m!' h:! \ er 
ameaçado. amhos desepar cem I" ,r 
entre os humbraes da purta ue uma 
ca..,a, CllJO aspecto era deleit· \ e l. 
Conttmplei todo este espect.'\cl110, 
e depois de me sentir mais c:.1 mo . . . 
approxl!nel-me a um Il1l'1111l0 que 
acha\ a-se encostado á ･ｾｱｬＱｩｮ｡ Ｌ＠ e 
procurando tornar-me desconhecido, 
perguntei-Ih", se conhecia aqu,' lIe 
casal. A n: .. sp"sta t:io laconica como 
desoladora p netrou-me no'> oll\i
dos e não po<:ia ferir mais no que 
um aguçado lJunhal. Eram noi\ os . 
Depois desta excursão torrwi á 
｣｡ｾ｡Ｌ＠ por ' 01, me consenei t:!.o im
pressionado e abatido, que durantp 
toda a noute n:\o cons gui ador
mecer, As recordações, do que me 
uccedera, me atormentavam tão 

a trozmente que, dilacerado e com
pungido Vor uma paixao ardente. 
julguei, [,ela primeira vez, p rder 
a razão. Assim passou·se esta nou

lembrança me faz ai nua 
Ｇ］ＺＭＧＭ］ＧＺ ＢＢ ＧＺ［［ＢＧＭｾ ｭ ｡ ｮｨ･｣･ｵＮ＠

seu trinar 
o r. sal:da\am 

o LIvRO 

ter escu tado as \ib raçOes <;o noras 
q ue de seu ca nto pro \'Ínham. rc: 
\is ti-me de meu modesto fa to qlla I 
que a uto mat icamente e fui pa ra ? 
trabalho, porem, sempre a H-rro rr 
zado, pois. cada vul to q ue \ia , pa
recia assemelhar-. e aq uelle que, 
sedento de sangue, vinha dar cum
p rimento. a am aça que me d iri

gira. 

Terminou-se a "narraç!io, e com 
o cu fim, hom c profundo e de
morad,) silencio entrc os dr)us que, 
t'ntrl tanto continuavam a caminhar. 
De rep' nte o silencio foi interrom· 
I ido, a'luell que P ha\ia tanto 
'lue, limitava-se som nt a escutar 
cOI1S("Tuindo \ t:ncu'-:e, I)oude com 

" diAiculdade manife..,tar-se, ra eu, 
diz c1lc. quem. hontem, te alm'a
çou, port'Ill, aconselhado P ,la ami
zade 'lue ja ha Illuitt, a alimentanltls 
com as reciprucas S) Illpathias que, 
em nossos coraçOes se aninham, 
ｱｵ･ｾｯ＠ ser mais bem'\ 010, em vez 
da vingança. prefcl io a continuaçao 
perenne das no!:>sas r laçoes amis
tosas . 

E desistindo dos affectos ｦｩ｣ｴｩ｣ｩｯｾｯｳ＠
e simulados. daquella mulher que, , . . 
P ffipo me IlIudilam, I euro 
as minhas affeiçoes, deixando em 
breve, tua felicidade consulllmar-se. 
Jãmais. retorquiu o outro. a mu
lher que te sOl'he ser inflll. aquella 
que poderia occasionar lIllla des
gl :1.ça, a \'iltou-se tanto que se tornou 
ｩｮ､ｩｾｮ｡＠ de no..,..,a ami/ade , Abando
nemol-a. 

E quando:; tarde. ja em impr tos 
de agonia Lsta\ a prestcs a :.llCCUm
bir. voltaram os dous. e conste!l1a
dos. a exemplo do sol que, ja ha
\ ia se reclinado no OCC'ISO, r til a
ram-,;e os dous em delllanda de 
se us lares. 

R\O\ ;\Slu 

｟ ＮｾＧＺＧＮｳｚＮ＠

o CAS11GO DO VICIO 

Tencionamos dar á publicidade 

no proximo n, d·.O Livro a lima 

pequena litt<.:ratura historica, isto 

é, lIm facto que kve logar no In

tcrior do nosso Lstado; portanto 

chamamos atte ç o dos nosso!; cha

ro!; leitores afim de co'" 

commovent 

NA FLORE 

la Mo tlStl, cellt(l R"''' _11*'" 

l ' m rustico anciao havia 
a roça e ja ia com direcçao 
porque na torre da capella 
g uezia acaba\'a ,de soar 'I\\re-IIII ... 

a poesia do dia o 561, já havlil 
m -rvulhado nas l1\ontanhas azues. 

1 arde de D 'z« 'muro: tarde mi-
1I10S3 

( ) anci:1o ao passar por perto de 
11m:! fonte, ql'asi junta a sua casa 
a sua choça hu milde, 0\1\ in ｣｡ｮｴ｡ｲｾ＠
alto do cafceiro, a poetiza das flo
res ta saci ga rra (' 11 U ma haste da 
lara njeira em fl ó r, o poeta da! soli
dOes o sabia! 

:\1'1 iou a enxada (' a fOtlce que 
t razia suspc'nsas ao hombro vene· 
rando. c' sento u,se ahi , admiranuo 
a tda magtstos, q ue a . 'atllreza 
Ilw apresen ta \ a. 

Subitn, o sabia e a cIgarra ca· 
laram-se porque perceberam um 
rUlllor sl1rdo, este rt\lnor foi 11111 

suspiro, um soluço pa rtido do ptito 
magoado do pobre , 'e lho , .. esse 
solllCo cra a sa ud:J.ili:!." _ 

Üllando o \ c1ho sentara ,se para 
apl:;'clar t·ste. <]uad n ' magnifico, 
que nao ha, ia pinct' l que. o ｩｬｾｩＮ＠
casse, h-rnbrou-s da s ua lufancla, 
dos t<>mpos em que curria á fron· 
de da.. arvores d os scus pú" em· 
fim. lemhrou-se do ｾ･ ｵ＠ passauo e 

chorou. 

(I ccw\Ç;'\o du pc, l,n' \ clho nao 
pOlltk resistir a g rande dôr da 
saudade . e Lsta lou. 

() v,'lho end ina a cabe.;a côr ､ｾ＠
ne\e e !IIon (' <2 UU 11 se appro x1' 

. . I do pobre Illar do CUlpO manllnat o 
\ c1ho. \ era eUI sua ffonte enrugada 
os sivnaes da, "ratas recoruações, 

,., " 'des e quem ousar abri r- lhe u peIto . 
camado. "ncuntrara o coraçãu ne' 

oro d,' .,audade_". ,., 
Pobre \ elho I" 

) 

ｾｬ｜ＡｬｒｴＨ［｜Ｑ＠ TRA ll L ZIU 

"0' CAI;>. ) 

I(u unh.1 promcllido n "'lOh.1 a' 
l· .... n ,.., ,. ;,, Ｎｾ＠ "'."'''r,.... p • 
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o exercito, depois de GiIlQ 
de marcha forçada, acampou ... 
orla de uma floresta, á beira de 
um regato que corria tranquillo 
Aectindo em suas aguas a aboboda 
azulada do firmamento. Ignorava-se 
o paradeiro do inimigo, por iuo 
era necessario tomar toda!! as pre
cauçOes para evitar um assalto de 
surpresa. 

volta dai dei 
todos almoçavam 
o ｡｣ｯｮｾ｣ｩｭ･ｮｴｯ＠ da noite, chegaram 
a ｴｾｯ＠ ｾｉｯｰ･＠ os cavalJeiros que 
haVIam feito o reconhecimento. 

O General ordenou que co/ldeas- ' 
sem sentine/las perdidas pelo matto 
a dentro. Um oflicial foi designado 
para escolher 12 praças que dC\'e
riam ser collocadas no matto em 
pontos estrategicos. N:to foi difficil 

Um ,delles trazia na garupa um 
corF o Inerte; era o do anspeçada 
á quem fôra confiada a guarda da 
clareira" O offjcial encarregado da 
arriscada miss:to apeou·se e pene
trando na barraca do General'
Prompto, commandante Que novi-

a escolha, porque no exercito bra
sileiro, nao 11a soldados covardes. 
Recebidas as ordens o official em
brenhou-se na marta e foi deixando 
os .seus homens em diversos pontos. 
Illlll afastados um do outro, até que 
chegou a \ ('Z de postar o ultimo. 
A' este ia ser confiada a O'uarda de 

b 

dades ha?! indagou o velho General . 
Apenas encontramos na clareira um 
c:wallo, os corpos de t res inimiO'os 
e o da sentindla O corpo do ｣｡ｾｬ｡ﾭ
rada trouxemos , os outros enterra
mos na fl oresta. lima clareira por onde o inimigo 

poderia passar inesperadamente. O 
olficial olhou o soldado, que era 
lIlll anspeçada imberbe, de 18 ano 
ntt· ().'fli,· ull .m: lJu", .\<':SICOU um 
momento e disse depois: Tens 
medo? N:t0, meu tenente, respon
deu a praça. Juras guardar este 
ｾｯｳｴｯ＠ até a morte ? O anspeçada 
ｴｬｾｏｕ＠ o sabre beijou-lhe a cruz e 
disse resolutamen te: Juro. O oflicial 
transmittiu-lhe as ordens e ret'
rou-se. 

Quando chegou ao acampamen
to Já a lua cheia vinha surO'inclo 

I 
. ,., 

no 10nZOnte e ouvia-se o brado 
d'annas das guardas que se re\ e
za\lam . Estavam alli todos reuni
dos palestrando como irm:tos, ba
ｾｨ｡､ｯｳ＠ pelo luar; só aq uelles doze 
omens haviam ficado isolados la 

no escuro da floresta. 
Tudo estava calmo. a brisa de 

oeste agitava mansamente o pan
no ah'adio das barracas. 'oou U 

toque de recolher, cessaram as con
versas no interior dos alojamentos 
e nada mais oll\ia-se a n:to ｾ･ｲ＠ o 
l11urnlurio do ribeiro e os passos 
cadenciados dos vigias. 
ｾ＠ onze horas um varro ru-, t-

e depois UI11 tiro para os lados 
ｦｬｬｯｲ･ｾｴ｡＠ despertou soldados e 

aes. Deu-se o alarme no call1iJo 
-se o rufar dos tambores, to
de clarins e vozes de comman

Tragam para aqui o soldado 
morto, disse pausadamente o vene
rando guerreiro e o corpo lIlanima
rl.t) ＮｴＺｾＩ＠ -".tI')!: p,::w.i2 Ｌｾ［＠ ｲＭＰＮｉｌＢＬＬｾ＠ ＬＡＡＮｾ＠

barraca do Commanclant chefe. 
Tinha muitos ferimentos na cabe

ça, no braço e no peito, o Indicava 
que ha\"ia \'endidu bem caro a sua 
vida. 

Veja si tem alguma cousa no 
bolso, ordenou o General. O official 
abaixou-se, abrio o c10lman do infe
liz e encontrou somente uma carta 
rota e tinta de sangue, onde pôde
se lêr apenas algumas palavras e a 
assignatura : '. Tua m;)(' . 

() comlllanclante guardou a carta 
rubra e disse; s('pulte-no com to
das as honras de que e dig-no. 

D'ahi ha meia hora sahia o tris · 
te cortejo. Todo o ｅｳｴ｡､ｯＭｾｉ｡ｩｯｲ＠

acompanhava-o, os soldados perri
lavam-se ante a passag-em do fe-
n :tro. 

:\0 pl; d'tllll outeirosinho abri
ram a CO\<1 e depozitaram n 'ella o 
corpo do infeliz moçu. O General 
pronunciou uma breve allocuç:to e 
um piquete de infanteria prestou as 
lwnras do tumulo. 

Hoje quem por alli passar po· 
derá ver ainda uma cruz tosca onde 
estllo gra\'adas as seguintes pala-
vras: 

«VICTIl\1A DO DEVCI{. 
pois no mt:io daquella banl-
, ｾｯｯｵ＠ o toque clt: «re<TÍmen-

0"\;\ b 
,.\' para reconhecimento, . 

• lorreu defendendo o posto 'I ue 
lhe fôra confiado , 

"Õ\ ｾＧｲｮｍｾ｟ｾａＮ＠

Jda., com todIt o amar 
Que Lhe ｾ＠ pecaJiar. _....1 • 
Perdóa • bulftanKJt... ｾ＠

. . . . . . . . 
Nasceu para expirar 
Em prena mocidade, ' 
:-.-um pélago de dc'ír 1. .. 

ｲＭ［ｅＯ ｾｕ ＺＭＮｬ＠ CUr-HA 

. Ｎ ｾ＠

PARA AJ.GtDI 

Quando Il noute pa,so em tua ra a, 
E n o te vej na janella, 
Eu n!lo ｾ･ｩ＠ te explicar, ó santa, 

Ｎｊ｜ｦｾＢｾＢｖＧＮｴＢｴｾＧ￼ﾷＮｫＮＧＱｩｴｳ＠ :lé}l'lc, J ｾ｣､ｩＧｉＧｊ｡ＧｊｾＺＧＮＺＭ ＮＺＭＭＭＭＭＭＮ｟ＭＭＭＢＢ＠

Quando '"ejo tua ("a'a aherta, 
r: tu debruçada :1 janella, _ 
F u não sei te e.phcu, ó anjo, 

O 'Iue o meu peito sente, ó bella' ... 

Quando tu, ca", est;] fechada, 
De tn,teza o meu peito géla _ 
ｾ｢ｳ＠ quando a ,"eJo aberta, Ó ｾ｡ｮｴＺｴＮＮ＠

, ;10 ,,,be. que alegria. ó bella ! .. " 

Desterro, '906, 

ROCHA NEGR>\ 

M't1ITO 

P3rodiando a c Pana,,!> 

MUlta "ida é sotrnmentc. 
ｾｉｵｩｬ｡＠ dt)r cauiI\:.t lamento, 
.\IUHa chuva faz horror, 
"uit.) mImo f"l alllor. 
.\Iuilo sól produz 'creur., 
.\luito dinheiro é '"entura, 
Muita pobre1a é de graça, 
ｾｉｵｩｴｮ＠ lIIislurn disf,lr<;'. 
ｾｬｬｬｉｴｮ＠ guerra faz tristeza, 
Muita preguiça é pourcza, 
;\/uito beber embriaga, 
:\/uito \ enIO faz harulho, 
.\Iulta vaidade é orgulho, 

fuit!\ nsp ' rel:'.- ｮｾｯ＠ afaga., 
\blllo fumar entontece, 
l\/uito chorar ･ｯｴｲｩＮｴ･ｾ･Ｌ＠
\JuHa plant .. ｾ＠ não tem rama, 
'\tuito coraçJo n;to 3n", 
Muito estudar enfraque e, 
Muito de mai ｾ ＱｉＭＴＱｬｊＱＢＮＧＢ＠
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F ACTOS E B OA TOS 

A:SAS:I.'O PRESO 

o %.lvllO 

ATTENÇAO 
(Ql'ATRO E:'ócrcLoPEDIAS) 

• O LiYfo, esta;i disposiçao dos 
srs obolisodos ｾｳ｣ｲｴｪｊｬＨｬｊｙｓ＠ Luiz Pi
nho, Fernando Avila, Gasta0 Si· 
mone e Antonio Vieira . Ofierece

medida t! do! ｾ］ｾ＠O cognome de· JI 
ｮｾｮｴ･ＭＲ＠

ｍｅｐｈｉＮｓｔｏｉＧｈｂｴｾ＠Foi preso em Imaru)' por tcr com· 
rnettido alli UIll assassinato o co· 
nhecido fascinador Jorge Pcssôa, 
q uc se acha r ,tido na cadeia da 
Laguna. mos as columnas (\'0 LiYfo a esses' -l-o o jogo da ,lona, ｯ｡｟ｾｴ］＠

ｴｬｬｵｳｬｲｾｳ＠ cidadaos, porque soubemos ' ｦ･ｩｴ｡｜ＧＺｬｉｮＧｳｾ＠ com as petaI.a I 
que sao I"/OO,'S ｾｭｵｬｯｳ＠ do distincto tlôres, quando ouyiam O ... 

ｾｉｬＧｄｴ｜Ｚ｜ￇ＠ \ litterato Coelho :\etto. ml'nto, 

nre\'cmente serno mudadas para 
Tubar:lo as ofticinas da Estrada 
d\.' I'erro D. Thereza Christina, 
que ac!ualmcl,te fllnccionam tm 
Imoitllba . 

l>IL '\'10 

O astronomo norte amcricano 
flol)" Rollers diz que em 1916 
ha\'t'ra um diluvio universal. 

Dizem que a familia de Hoh' 
já anda construindo uma arca. ' , 

Temos sobre a nwsa de traoa· 
lho • O Pharol. e o .:'\ ovidades, ' 
ambos do lta;aln , nao só a rrade· 

cemos a remessa os mesmos, 
como tambem a boa noticia que 
deram sobre o apparecimento da 
nossa humilde folha. 

ｌａｇｒｉｾｌ｜ｓ＠

:'\0 dia :q de Abril, o Sr Cle· 
mentino Britto passou pelo dissabor 
de perder sua estremecida avô . 

Pezames. 

Quando estamos na flôr da ida
de, no \iço da juventude, como é 
bello vi"cr I 

Em tudo encontramos poesia. 
No céo, nos astros, no campo, na 

Aôr, no mar, nas cascatas, nos risos 
no amor! 

Essas quatro ＡＯｯｬｯ｢ｬＯＡ､ｬｬ､ｾｳ＠ tive
ram a ｣ｯｲ｡ｾ･ｬｬｬ＠ de emendar O LiYfo; 
imaginem .. 

• P.\l PERDOAI·l.HES I'ORQlE I::LLI::S 

:\,\0 SAliDI o Ql'E FAZE\1 , 

/ .. ... .. ｾＮ Ｚｃ ＮＭＭ

A VISO 
Deixamos de dar á puolicicladea 

al:.,runs artigos, de\'ido a falta de es· 
ｰＳｾ Ｇ ｏＮ＠ o que faremos no prox imó 
numero. 

ｓｅｃｾｏ＠ CRA RADISTICA 
OI.\RAl>.-\S Ｚ｜Ｐ｜ ﾷ ｉｾｓｉＢＱａｓ＠ 1 á 11 

1- . - 0 numero e os fa,ores ｳｾｯ＠ in · 
fortumos . 

ｉ Ｍ ｉ Ｍ ｾ｡＠ mUSlca ha membro de ho· 
mem . 

'-l-.\ ｬＧｲ･ｰｯＢ ｾ ｯ＠ e as ｾｳｰｨ｣ｲ｡Ｎ＠ s10 
curva .. 

OLAVO DECIO 

l - l - O homem tem o panno do na· 
VIO. 

• - . - Da parreira e do terrl'Íro vê· e 
a cataracL.1.. 

ROCHA ｎｾｇｒａ＠

AO PER" {em retribuiç'-o} 

. - . - Palmipede e roedor? Mentira 
jactanciosa. 

IcARIOTIS 

1-2-AlIi, no commerçiQ achareis o 
homem. 

l-l-Olha, no ｴｾｬｨ｡､ｯ＠ está o :lni· 
mal. 

2 - l - Pregue na testa Os ｾＬｰ｡ｲｴｩｬｨｯｳ Ｎ＠

ｉＭｬＭｅｳｴｵ､ｾｩ＠ esta ruim frucla , 

MITAL 

Amor! Palavra magica, abençoada, 
que tem o poder de transformar a 
mais hedionda masmorra em Paraiso 
de delicias, Sentirmos o contacto 
amoroso da m:Lo amada, mergulhar- \ 
mos o nossO olhar num outro limpido \ 
e ｾｾｲｯ＠ que nos comprehenda·eis a 

1\

1-.-0 
uma a\'e 

Philo:opho encontrou na serra 

RENATO PIO 

CHARADAS CA AES. I. á 15 

Ao grande charadista Japonu 

O cahello ｦｯｲｮ･｣ｾ＠ luz-. 

• Y:"t OPADAS 17 li 19 

Ao amigo VelhiDho 

3 -E' rugido e ｴｾ＠ ｾｲｩｴｯＭＮ＠

3· .. Estc mosteiro tem uma hiltoria"'I. 

ｕｂｉｾａｕ＠

3 ... 0 homem ｴｾｭ＠ um proce5IO"'1 

MITAL 

L 'VERTIllAS (por ｬｾｴｴｲｬｬｓＩＧＧＧＧｯ＠

•· .. 0 instrumento dos ｨ･｢ｲｾｕｓ＠ faz um 
inchaço na pelle. 

ICAalOTIS 

APHEREZADA"21 

Ao ｇｯ､ｯｦｲｾ､ｯｏｬｩｶ･ｩｲ｡＠

3 ... ｾＺｳｴ･＠ homem n!lo tem juizo· .. ' 

ORÇ A!.LOa JU loa 

ＲＲ ＭＭ ｍｾＺｔａｇｒＬ｜ｾｲｍａ＠ (vari .. inicial) 

Ao João Barbosa e Per1 

:-/0 alto d'aque1a serra, 
Serra de Portugal, 
\ lVe Ulll homem pomposo 
Que caça ･ｳｴｾ＠ aOlmal. 

BISAl>A'-'3 

3-- 0 homem creia come fructa- I 

SOLUÇOI-:S DO N. 1 

Mico.mica, Roma·ramo, ｳ｡ｰｯＮｯｾＬ［＠
gnolia, ｇｲｾｧ｡ｬＬ＠ Cotia, Patóla, ｾ＠ N
ａｉｾｧｲ･Ｌ＠ Paracclso, Antiopa, SabIO, 
Litterato, Garoto-gato. , 

As soluçOes do ｰｲｾｺｾｮｴ･＠ numero 
vem ｳｾｲ＠ ｾｮｴｲｾｧｵ･ｳ＠ aU! o dia 15 do l 
ｲ･ｮｴｾＮ＠

ERRATA. 

Na charada novissima: "00 Con,r 
nha parenta ｴｲｯｵｸｾ＠ um animalzinhO' 
se lêr a ｮｵｭｾｲ｡ｬｏ＠ 1--1 e filo I 

mo sahiu. ｾＭｾｾＮＮＮＮＮｲｪ｟ ｫｬ［Ｂ［ｩ､ＺｉＬＭｬ＠ sal:cl alll II O ｩｮｳｴｲｵｭｾｮｴｯ＠ mu' ｾ＠ syphlo-. ｾｾｾｾ＠ ____________ J 
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