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EXPEDIENTE 

Aos . ssignantes que ainda n;lo plgaram 

as suas assignaluras. rogamos o obsequio 

de pagarem· nas o mais llreve po"ivel 

{

Por trimestre soo 
PUBIICAÇ.;;O ｾ ｉ ｅＺＧｓａｌ＠ umero atrazado $300 

Ncmero do dia 200 .. ｾ＠
o LIVRO 

ｒｾＺｉＩＧ｜ｬＧｴＢａＨＩ＠ PROVISORIA 

lS8-RUA ALTlNO CORR EIA-la8 

I 

Tuyuty (*) 

Faiter bem r .. lç . .. da pau"la a .Iorta 

W . B 

.\os 'etcrano, do Tuyut)' 

Foi, nos ｾｧｲｯｳ＠ campos de Tu
)'uty. que travou-se a rememora\'el 
batalha de Ｒｾ＠ de Maio, jamais pa
rodiada em todo o continente Sul
Americano 

Os exerci tos a lliados , estavam 
acampados em T uyuty, quando fo
ram surpreh(.;ndidos po r fortes co
lunlOas ｰ｡ｲ｡ｧｵｾｹｾｳＬ＠ que a um sig
nal do General Brug uez romperam 
em um tremendo a taque contra o 
acampamento da triplice alliança 
Reinou por algu ns momentos con
fus:to entre os a lliados, porem a cal
ma e o heroismo do soldado bra
zileiro, arg-en tino e lIruguayo; fize
ram ｲ ･ｾｵ｡ｲ＠ as cohortes inimigas. 
Trava-se a lucta san<Yuinolenta, 

, b 

varonil.. . 

Osorio, o legendario Marquez do 
Herval , o • gene ral relampago. , 
sempre com o seu heroismo e san- I 
gue frio, estava em todos os pon
tos em que mais renhida, mais en
carniçada, mais sanguinolenta era I 
a lucta. • 

FlorlaDOpoU , 1 d 

I Argollo e Sílmpaio, com suas 
divisões, acc()(Jiam ora a vanguarda 
ora aos flanc:os, {<lZfodo grandes 
destroçO!! ｮ｡ｾ＠ ｰｨ｡ｬ｡ｮｾｳ＠ paraguayas. 

Prelio horrendo, medonho, san
guinolento ..... 

A brigada ligeira, com mandada 
pelo general Netto, fez prodigios 
de bravura . 

Lopes o autocephalo, o despota, 
o tyranno presidente do Paraguay, 
assistia de suas fileiras, esta tre
menda e horrenda carnificina. 

A artilharia Mallet, com o ribom
bar de s 'us canhoes, abria grandes 
vacuos nas columnas inimigas . 

ó, depois do s(,lo t .itar junca
do de mais de I J .000 cada veres e 
que os chefes paraguayos, manda
ram tocar a sinistra • retirada que 
fo i correspondida pelos hymnos 
das naçOes alliadas, e aos sons re
tll'11bantes da artilharia que salva
va ｾ＠ victoria. 

E, a todos esses bravos que 
tombaram no campo do combate, 
devemos dizer-lhes o que disse o 
grande Tobias Barreto . 

A morte que se conquista pela 
patria, n:1o é uma dessas mortes 
lugubres, choradas, lIlysteriosas, 
COml1lUIlS, - nao; morrer assim ao 11 

fumegar das batalhas, ｾ ･＠ desem
baraç, r·se de um dos inigmas do 
nosso destino; é resolver o proble
ma da grandeza humana. morrer 
assim e engrandecer:se . • 

(0) Tuyuty·-Iall1a ｬｬｲ｡ｮ｣ｾ Ｍ ｳ ･ ｧｵｮ､ｯ＠ Thom. 
pson. • 

Junho de 1906. 
\ 

IcARIOTIS 

Fé, Esperança, 
e Ca,rida,de 

Ao velho coIlega FranCISCo ｾｄｮｴ｣ｩｲｯ＠

Astro CJue scintilla placidamente 
no coraç:\o do crente; astro radioso 
CJue illumina o caminho pedregoso 
da descrença; é a imagem deste 
astro que o crente beija constan
temente. 

Esse astro bemdicto chama-se 
- Fé; é esse monosyllabo divino o 
salvador da Humanidade, portanto, 
eu curvo-me respeitoso perante o 
pedestal de uma virtude ta.o ｾｵﾭ

blime 1. .. 

" 
13rilha no azul do firmamento 

um outro as tro que consola o poe
ta em horas de amargura ' é () com
panheiro inseparavcl do homem in
feliz; é o balsamo ｣ｯｮｾｯｬ｡､ｯｲ＠ do 
afflicto moribundo e da pobre Hu
manidade; esse astro é a Imagem 
com que o marinheiro se abraça 
no azul dos ｭ｡ｲ･ｾ＠ que espumam 
raivosos como a féra furiosa ... ｅｾｳ｡＠
inlagem my terio.a chama·se ....... Es-
perança. 

1Il 

o coraç:\o da Humanidade bem-
feitora realça outra ehrdla. em J 

cujo brilho encontra-se todos o:; en
cantos da vida, esse astro é o mais 
admirado de todo. os astros que 
brilham na e phcra constdlada; 
tem a pureza dos anjo. do Imperi 
de Deus. I 'ada mais eu Ilrt:ciso di
zer sobre esse astro luminoso, 
pois, para ser Divino, Sancto. Im
maculado e l3ello. basta ser filhoue 

SORRISOS . Deus e chamar·se - Caridade I ... 
ｾｴｴｴｴＧＱ＠ '24 do mez passado comple- Eu te admiro astro gloriosO.I'or-

Atou mais uma sorridente 1\ que, como venus es.tremece no azul 
primavera, a joven Laude- do firmaplento, assim tambem es-

. l lina Cunha, irm:1 do nosso tremeceste no pobre coraç:1o úe 
" collega de redacç:1o, nr meu Pae 1. .. 
Gualberto Cunha . 

Parabens. xxv-VI-l\1Cl\1VI - ROl lU 'EGRA 
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o %.IVltO 

A INlI' ANCIA 
A .... tlnt. _11'" •• ,r.,.ratorl. "LIO' CU'MA 

Extinguem-se estes dias cuja me
moria -no tlio lisongeira. E en
t:l.o> ahl iniciamos outros, no fim 

ｴＭＮＮＮＧｮｾ＠ Ｈｒ ｾｴｮ｢ｵｩｮ､ｯ Ｉ＠•• ｾｾ＠ dos quaes,embora queiramos aquie-

-<Q I d 
tar o coraç:to, sentil-o-emos num 

l uem vo ven o o olhos para ｾ＠ _" _ o passado recordando.se palpitar constante e presentiremos 
dos primeiros passos da nossa exis- que, pelos ｾｯｳｳｯｳ＠ .Iabios invade-se 
tencia que, ja se foram com os I um expressIvo .• ai' . que e vae 
tempos, n:to se sentira saudoso ? ｾ･ｲ､･ｲ＠ na 1 vastld:to Immensurave1 

A quanto as rar ... " •• • pnn.'" 
ｾｉｭｕｍｾ＠ café, os rapazn atrela .. 
vallos ao carro e cangam oe bois , 
rua . 

iml Quando DOS lembramos d s o espaço ... 
ditoso dias da no sa infancia o 11 18- l-C 1. 
periodo mais suave e poetico' da 
no sa perigrinaç:to no qual usufrui-

OLHOS 

l . D' M.\RANTE 

AZUES 
, D .. P ... P ... 

mo alegrias e prazeres deleitaveis, 
num circuito em que os dissabores 
e affiicçoes que, constantemente as
solam o mundo n:to pod riam de 
modo algum actuar sobre n6s, urge 
confessaI-o, sentimos em nossos 
peitos estalar o coraç:to. 

: izei-me, já vistes por acaso 

Este estalo é o producto de uma 

Depois ､ｾ＠ preparado todos 
1
. os 
lOS, Ｎｾｧｬｬ･ｭ＠ todo com ar ｡ｬｾ｣ｲ･＠

lando e .a sobi.nc o para a roça ｾＱｉｉｉｮｉﾭ
pouco dIstante. Trabalham todos ta 
aos raios ,,,dente do sOl, atl! qoeex::: 
que a pino; isto é, ao meio dia, hora ela 
que do jant:>.r. ｄｾｰｯｬｳ＠ de ta reifeiçIo 
acompanhada de um ｰ･ｱｵｾｮｯ＠ cinc:uço 
ｳ･ｧｵｾｭ＠ oulra ｖｾＷＮ＠ para a roça onde 
balham .té ao cahlr da ｬ｡ｲ､ｾＺ＠ tra· 

E é esta a VIda ｡ｬｾｧｲ･＠ do nosso C&III

pone •. Porque se o camponet fatiea .• 
dos trabalhos do campo, ｾ＠ elle rntol 
de ver uma. ruim colheita; 'lual nlo .:: 
a sua alegna de ver as sementes que hon· 

ensas:to que, se desenvolve em 
n6s, sob o imperio dulcissimo de 
um sentimento tlio agrada\'e1 quan
to sublime que denominamos au
dade 1. .. 

i dois olhinhos a brilharem 
com estranho fulgor> I im, 
infallive1mente tendes visto 

L. bellos olhos pretos, casta
nhos e azues, mas que se ｣ｯｭｰｾＮ ﾷ＠

re com os della , n:to, nunca vistes, 
nunca os podereis ver. 

I tem plantou; hoje nascerem? Ou que o 
orvalho da Ｂｏｬｬｾ＠ refrescou ｾ＠ fét cr5cer 

lIOS plan"s, ou de ｶｾｲ＠ entrar no seu 
cellelro arros apinhados de ｣ｾｲ･｟Ｌ＠ fruelo 
､ｾ＠ sell trabalho. 

ｐｾｵ･ｮｯｳＬ＠ em termos respons,,
bilidade e encargos nenhuns, toda 
a época infantil cifra-se em traqui
nar; a semelhando-nos, assim, ás 
avesinhas que, saltitam de ramo 
em ramo, ora nesta arvore, ora 
naquella, como quem interrogando 
no auge da mais completa fe1eci
dade' quem n:to nos invejará? 

O' como lisongeira e diminuta 
a quadra pueril I 

A vida corre-nos sempre sorri
dente, como um regato, que, ape
nas em misteriosos murmurios es
coa-se lentamente através duma 
verdejante e viçosa campina, sem
pre impavido e sereno. Escoteiros 
e folgasoes occupamos os dias da 
juventude em nos divertir e ao 
cerrar da tarde copiando mais uma 
vez das avez, o exemplo , avança
mos em demanda do lar; t:to de
pressa salvamos os seus humbraes 
como • in continenti. nos lembra
mos de uma creatura que no é t:to 
chara, e sem hesitar alamos em 
sua pesquiza, como quem ideiasse 
a sua ausencia ao lar, com a voz 
tlio son6ra e melodiosa quanto á 
dos anjos, prununci:lmos religiosa
mente o mais doce, candido e sacro 
nome .... mam:ti .... 

S:to dois f6cos incandescentes 
presos em alvas orbitas. 

:to duas brilhantes estrellas ar
rancadas do firmamento e encrava
das no seu rosto seductor. 

S:to duas valiosissimas opalas 
que adornam-lhe a fronte virgem-

I 

Podeis por acaso Atar o Sol? I . 
Pois n:to podereis fitar tambem ! 

os olhos della, porque têm mais i 
brilho ｱｾ･＠ o rei dos astros e illumi· I 
nam mais do que elle; s:lo dois stíes 
brilhando juntos. 

Céo, estrellas, s6es, curvai-vos 
respeitosos ante os seus olhinhos 
que captivam, prestai homenagem 
á elles porque a vossa belleza o , 
vosso encanto desapparecem para 
quem contempla os olhos della. 

Junho- J 906. 

A 24 do mez p . p . fez onze annos 
que o Brazil perdeu o seu estreme
cido filho Saldãnha da Gama.aque1-
le a quem eptuno e Marte obe
deceram ;. e cinco dias depois mor
reu outro brasileiro bravo:-Floria
no Peixoto . 

ｾＭＭ

ERRATA 

Se a vida do camponez oflúece traba· 
lhos como todas as outras. lia olferece 
goso, que nrnhuma outra os apresen". 

Flonanopohs, 20-6-1996. 

OIOSCORIOU 

.. 

o COLL':GA ａｇｾ＠ Olt Povo •• 

ｖｾｪ｡＠ de ramo em ramo 
Da florida laranjeira. 
O ,uave galuramo!. .. 

11 

Brinca o ｭｾｩｧｯ＠ rouxinol 
os galhos da pitangueir., 

Quando vem raiando O soL.. 

I\I 

No regaço maternal 
Sorri contente a creança, 

4 Do c:uinho divina!... 

IV 

Todos têm seu agasalho 
ｎ･ｳｴｾ＠ Inundo ､ﾷ･ＵｰｾｲＮｮￇＢ＠

e te mundo ､ｾ＠ trabalho ... 

v 

Avistamol-a; e, quando s6 dista
mos della alguns passos lançamos
n06 em eus braços anhelando as 
caricias que, se n:to far:to tardar' 
e ｡ｳｾｩｭＬ＠ charo amigo, se ｰ｡ｳｳ｡ｾ＠
os dias da nossa infancia com a 
repitiçao quotediana desta ｾ｣･ｮ｡＠ . ... 

Em o nu mero 3' da fIOS a folha, 
ｮｾ＠ segunda columna; onde lê-se 
Libertas aut ninhis, deve-se ler Li
bertas aut nihir. 

' 0 n!lo ha quem ｡｣｡ｬ･ｮｴｾ＠

O meu pobre cor. çilO, 
O ｭｾｵ＠ peito descontente ! •. 

1906-Jo, •. o' AaulATId' 
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Serve-me de epigraphe o nome 
do celeberrimo apoltolo do Bem. 

_ Acanho-me em dizer cpie .. 

Brasileiros que occupando ｰ｣｡ｾ＠
de alta categoria dizem que Jolé 
de Anchicua foi um assassino. Será 
crivei, conterraneos que me ouvi!? 

erá possivel qu> Aquelle a quem 
o Brasil deve a ELJUCA(,-ÃO de seus 
filhos, e a bella e verdadeira re
liuiao que professam de coraçl0, 
ｦｯｾｳ･＠ um assassino ｾ＠ I 

-José de Anchietta, como todos 
devem saber, n:lo foi um assassino, 
Illas sim o symbolo do Bem I 

Diz aIguem que JO:lO Bolés foi 
a \'Íctima do venerado José de .-\n
chietta, mas esse alguem n:lo ex
plica o facto de modo algum. 

Diz a lenda que Joao José foi 
parar ás grades de uma cadeia por 
ter simplesmen te roubado 11m p:lo 
para matar a fomc á sua amante 
traidora ... 

O rc:o que é apresentado ás bar
ras do Tribunal por te r roubado 
para matar a fome quc quer roer
lhe as entranhas, a propria Justiça 
recusa-o; recusa-o porque prova a 
sua innocencia, e diz que o Crimi
noso nao é elle e slin a negra 
fome I .. . 

O transeunte que é atacado á 
margem do caminho para dar ou a I 

bolsa ou a vida, quando mata o II 
aggressor em sua defesa propria, 
n:to é assassino, a propria Justiça, 
a voz da Consciencia recusa-o tam
bem qnando é levado ás barras do 
Tribunal, dizendo: n:lo é esse o as
sassino e sim a defesa I ... 

O defensor cu mpriu o seu de
vtr. 

Pois, si Anchie t;a matou Bolés, 
co.mo diz alguem, que eu n:lo creio, I 

fOi talvez dessa fÓrma. Porém o 
que. e certo é que o Brasil, a nossa 
patna magestosa podia perder mil 
)0:1.0 Bolés que n:lo faziam falta, mas 
ｮＺｬＮｾ＠ um Anchietta. Que necessidade 
tena Anchietta de assassinar JO:lO 
Balés) 

Anchietta, como sabe, nunca temeu 
a morte; pois entrára pela espessa 
Roresta do Brasil, sem uma arma I 

sequer; somente levando á m:lo di
reita um crucifixo de bronze, e tendo 
a ｾｮ｡ｯ＠ esquerda apoiada no seu 
ｰ･ｾｴｯ＠ caridoso. Foi assim que An
｣ｨｾ･ｴｴ｡ Ｌ＠ aquelIa alma de pombo cate
ChlZOU centenas e centenas de selva
gens . 

E hoje é tido por assasino- in
gratid:J.o a troz I 

Que beBo lDI1ho 
Eu hoje tive I 
Tambem lIOIIbando 
O homem vive. 

Era meu leito 
O teu regaço, 
Meu travesseiro 
T eu lindo braço. 

o --" ｏｉｘＺＢＮＮＮＮＮＮＢｲＺＺＺ｡ＺｘｊＮｴＺＺｦ［ＮＺ［ＮｃｉＨｾＬｾ＠
Contra o teu peito 
Tu me apertavas, 
E com teus dedos 

te penteavas. 
ｉｾ ＮＬ Ｎｾ ｾｾｾ＠ .. ｾｾＬ］ｯｾ ｾｾ＠

Teus lindo olhos 
Que rutilavam, 
C lestes chammas 
Aos meus vibravam. 

As nossas almas 
'esse momento, 
.> se nutriam 

De um pensamenlO. 

Eu nesse arroubo 
:lo reAectia, 

'o céo pairava, 
No céo vivia. 

Porém accordo, 
Oh I que amargura; 
Foi mero sonho 
Minha ventura. 

Antes, sim antes 
Nunca accordasse, 
Antes eu sempre 
Assim sonhasse. 

Rouxl)(OL 

(*) O auctor destas quadrin 
é um menino de 1:Z' "",no'''' 

•• 

CLUE DA JUVENTUDE 
Agradecemos o amavel convite 

com que a sympathica directoria 
do Club D . da Juventude distin
gui-nos . 

• O Livro. n:lo fez-se represen
tar porque á ultima hora, o seu re
presentante foi accometido por um 
accidente. 

Pedimos desculpas. 

0 ......... '0 c1aPa-
tria. 

ROCHA JIGU 

O homem é -- o --ｾｾ＠ ... v ＢＢＮＮＮＭｾＬ＠

guarda o rancor, como cate guar
da a perola. 

IcARIOTIS 

O coraç:lo da mulher é uma fon
te profunda de innocencia, donde 
brota uma torrente de sentimentos 
virtuosos. 

O suspiro é a vibraç:J.o que as
signala a transiç:lo da alegria para 
a tristeza. 

O amor desenvolve a paix:lO, a 
innocencia a virtude. 

O amor é o mais innocente e 
agradavel dos sentimentos; elle ine
bria com a esperança as idéas, de
leita a vida com suas iIIusOes e, 
com seus afagos poeticos suavisa a 
morte . 

Z. cJ.' AMARANTE 

CHROMO 
II 

Um menino mentiroso 
Pediu ao pae p'ra brincar 
Em um pertinho logar 
Que n:lo fosse perigoso. 

Responde-lhe o pae bondoso . 
- Vá, meu filho, vá brincar, 
Venha cedo p'rajantar 
Com seu amigo amoroso. 

Em vez d'ir perto brincar 
Como tinha promettido, 
Foi p'ra beira d'uma praia. 

Chegou lá deu em chorar: 
Tinha molhado o vestido 
E a camisa de cambraia!. .. 

N. Ct.:NHA 
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_ O LIvRO 

lOVISSBJAS 

z·,·O bispo de Roma mandou uma fIucta 
pa.ra o pa aro. 

ICARIOTIS 

Ao grande charadista Gen'asio Luz 

2'2-A provincJa indiana que tem este 
animal é do filho de Prometheu. 

,-,·A medida ehmesa e esta [rueta ,lo 
do rei dos \ -isigodos . 
. '-3-?S ｾｮ､ｩｯＮ＠ brasileiros usando a pre· 

ndencI3 Blnda n!io conhecem esta sClencia. 

UBIRA]ARA 

1-3 -De íearngua a deusa ,. io o rio da 
pemnsula lberica_ 

Ao Ubirajara 

ＲＭＲＭｾ｡＠ demora está a relação do ecta
rio da moral. 

Ao G. de Hruxellas 

1- 2', a casa do esc"" o de Cicero er
contrei o dey:uso. 

SY. ·COP.\DAS 

3-A lana está na vasilha-. 

A;\ACREO:-1TE 

o Renato Pio 

3" \ mulher aprecia o astro-2 

lt: RIOTIS 

Ao Japonez 

3-:"0 Amazooas ha d'e,ta a, e·. 

APHEREZAD\ 

ｊＧｾ＠ Ｇｉ･ｾ ｴ｡＠ povoação africana corre o rio 2 

LJIIlRA]ARA 

APOCOPAOAS 

2 -A Cidade e,t.1 a Ui· , 
A.·'\Cl<F.OSTE 

2-0 pohtieo italiano ,estia-se com este 
teCIdo·, 

3-.\ frueta est.1 no altar-. 

UUIRA]ARA 

ｃｏｾＱｂｌ＠ 'AOA 

Ao amigo Alvaro Souza 

ai-alegre 
e-anilllal 
lia-lua 
nal-infeliz 
que-rei 
la-mulher 
ｳｵｳＭｭｕｾｬｃｏ＠

Charadista sem rival 
CollalJorador do «O Ideal> 

FllJt:CloU 

Ao Epammonda, Oli"ell,l 

Tinha eu dezoito 311nos Z, 5, -l, 3, 6. 
E não dez comO te di:-.se, 3, Ó, [, :1 

La de casa, de meuS manos, 
Quem tem der. e a Polyoice. 3,Ó,I,4,3,-l 

Mesmo assim fez elle os de. 3.6, " 4 
Porque foi mtúto fehz, 
Escapou ｮｾｯ＠ ha um mez, 6,3,4,3, Ó 

O'um desastre li em Paris_ 

SALO".\O 

ｅＢｉｇｾｌ｜＠ PITTORJo:SCO 

Ao pe"soal do c Lnro. 

JAPONEZ 

Soluções do n. anterior ' 

Villa, caixeiro, pacato, solfa, Ca
topa, virgula, solio, amazonas, dia
phanometro, mercadante Boa-nova 
C . " amlro, pegado, Eurico, Recreio, 

'I 
I 

HUMORISMOS 

BeJlezas telegraphicas 

Um gastronomo ao seu corres
pondente: 

-Mande duas tainhas frescas e 
dez corvinas salgadas. O correspon· 
dente fica pasmo á vista deste tele
gramma: 

lande duas rainhas frescas e dez 
meninas salgadas. 

Jose-zé, Belota-beta, Palhaço-
paço, nome-no, Andrada anda 11 Um noivo manda dizer a um ami-
futuro-furo, garrafa, banco ｢｡ｮ｣ｾ＠ go que peça á sua noiva a sua cruz 
barra-barro, Abelheiro- Abelhei- de prat;,., como lembrança dt! amor. 
ra, gloria. Telegrapha-lhe o amigo em respos-

A SOlUÇa0 da charada n. I I do I' ta: Henriqueta deu cruz de prata e 
nosso n. 2 que sahiu em branco no hoje mesmo mandará. Imaginem co
n. passado por ter-se perdido o ori- mo ficou o pobre noivo aI' receber 
ginal t!:--, Kambangú,. este telegramma: 

Enviaram-nos as decifraçúes do - Henriqueta deu á luz uma gata 
n .. 2 os charadistas. Salomno, 'bi- I e hoje mesmo morrerá. 
raJara , Anacreonte, Ping-Pong e 
Lord Kitchner. 

Soluçúes do presente numero até 
o dia I 5 do corrente. 

Producções para serem publica
das até o dia 20. 

RENATO PIO 

ｾｾＭＭ

Recebemos o n. 4 d'. O Tuba
ronense, orgam bem coJlaborado 

Vê á luz da publicidade na ｾｩ､｡ﾭ
de do Tubarao, berço da heroina 
Annita Garibaldi. 

Retribuiremos a visita. 

" 

Um pae,dandoa alegre noticia da 
chegada do filho:-Juca aqui chegou 
Grande contentamento. 

E o pae recebe isso:- Juca se 
enforcou. Mande testamento. 

Deixárnos de dar á publicidade a 
continuaçao do Castigo do Vicio por 
falta de espaço. 

Continuaremos no proxiOlO 
mero . 

E por ter-se 
corpo dez tambem nao 

e das charadas enn'o "u." 

R 

Dr 

ch 
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