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A MAIS FELIZ DAS TRES 
Na ViII Luctell, entre estrellft& balbucinn

te8, li hora em Que 08 Rstro8 dispertaJ11, en· 
rontralom.sp, por nrCllr, Ires AlmRs pu· 
Iksillll\sde virgens. SlIudl\rRIII-S6 e ｴｲ｡ｾｬ｜Ｇ＠

r»m con\'erpn: 
- Eu fui ｰｲｩｮ｣ｾｺｈ Ｍ ､ｩ＠ se um.\. Sobre o 

mallso:eu onde rleiX8l'HJ11 (I mell corpo hfl 
11m cyplestfll n" prula e um l\fChlllljO nb 
marmore gURrda seI ('TI\lIIenle o meus des-
POj08 . 

Tenho s811dane dos I) rios do meu jardim. 
_ Eu fui mOlll'" disse 1\ outra. S(\)re o 

IlImulo on le fi ('o 11 1\ ｣ｾｲｮｾ＠ em qne morei 
ch llvem os psalmos ､ｮｾ＠ I ･ｬｩｾｩｯｳｬｬ ｳ＠ ti IIS flo
les rlOR Que vAO correr o d allstlO. Tenho 
R ,\)(11111 .. rio Anl/:plus 8f1udos/J,' hom 1116 
IflncholiCfI IlfI h,rne qlwnc10 hrinrum e se 
recolh em ｦｉｾ＠ Ｚｬｮ､ｏｬｩｮｨｬ｜ｾ＠ nUlnFR·. 

E fi terceil'" di<sr:-EII fui pastorR. 
ME'II corpo esl,i no humilde cemiterio c111 

nld !,ia. GlInnlR-o mellllllÍl,) p qlH.ndo nAo 

ｾ ［ ｏＨｾＧ Ｚ ｾｰｾｾｾ ｾ Ｑ＠ ｾｾＧｾＩＺｾｾＸ＠ fi ･ｾｦｬｬｾ Ｌ ｾｦｾｾｉｉｾＺＺＱ＠ ｒｾ＠ ｾ Ｉ ｾｉ［Ｚｾ＠
Ifla rio pranto. . 

Tenho ｐｉｉｉｈｉａｲｬｾｳ＠ c10 m!'U !lOlVO. 
U mil éstrelln radente que fugia. ｯｵｾｩｮｲｴＨＩ＠

a CODvel'SfI rins nlrMS imlllflculflrlll3 , per
guntou ri out, n ･ ＾ ｴｲ ｾ ｬｉＢ＠ que ｾｵｲｧｩｲＢ＠ na ｴｲ･ｶｬｾＺ＠

- QuRI 1\ IIlAis feliz dl\:! tres, irmã rArll-

ante? 
- A noivfI , porque foi IIm"dll-responrleu 

fi ee trellA que surgir:! 
COELHO NETTO. 

A MAIS FEL1Z 
Pom)Jhraso ria lJJ'eciosa leia em prOBO Amai. 

feliz da. Irez exlrahida da. RhB
psodiHs do elega'lle e mimoso uN'iplor Coe· 

l/w Netto 

UmA noite, no céo de azul nitente 
á hom em que fervilham nOI eus CfIl;, 
IIS est/'ellll;; de bl ilho r!'fulgente. 
qunes se fOrflm caslles rle pyrilamplls, 

).Ior entre fui voa /I Ir08 diRmRIJliIlOB, 
tres RimAS rle tres virRens se enconlr '" 
saudaram-se. o, em fll'rulhos tUlturin 
cadentes ･ｳｴ･ｾ＠ sons . meigos. trocarRm 

Proteriu 1\ prim eiI'H :-.Eu fui ｾｩｮ｣･ｾＢＮ＠
Ornl\-llH' P Clllllpn U'T' cypl'est!ll luzente 
to mell CNPO, que foi rnrH hellezlI, ' 
mnrmoreo arrhnnjo vela grAvemente. 

Aqui ?orle se (rue o eterno lt0so, 
nnrl e eXllo!'S n08 vem08 ele wMtyrios 
/'e,ordo lIindR o meu jarrlim formos,', ' 
ｳ｡ｵ､ｬｬ｣Ｑ･ｾ＠ nlltlo dos meus tenro. Iyrlos . • 

A "egun(ln (f11ou:-ePois eu fui monla. 
No t,1I0lllo que encerrl\ os meus dpilloj( 6 

cho\'em fi ｮｬｭｯｾ＠ e phr:oses sem Jis l'nj. ' 
df18 ＨｉＧｐￍｬ｡ｾＬ＠ que IIi \Ao omr de ro jos. 

E dos rico, dos robl'es, dos senhorep, 
c1 08 que I·no AO mosteiro em ｲｯｭｬｵｩｾＬ＠
rhorelll t,,,,,bem os mAis fmglllDtes floles 
P o SI'U perfume a todos inebria. 

S:l\Idarle tenho ､･Ｇ ｾ ｡＠ hom santA 
rio Angelus sflurlO o, em tarc1es bellas, 
quan,lo n8 selva o "ouxinol rlescnnlll 
c hlinenm no M\'oredn a& phllom pllIs.» 

-,Eu fui, cli8fe "Ierreirn, eu fui pftstora. 
Meu corpo jnz no chllo do remlterio 
ele ｵｭｾ＠ rirlt'ntp Hldi'i" t'nrnnta<lOI'II, 
lá . proximo aum el emiterio. 

ｇｵｾｲ｣ｬｒ Ｍ ｯ＠ meu noivo l',qul\ndo Ｈｾｬｴｮｭ＠ flores 
eafolba o COlação que eu amei laDtl', 
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e sobre a minha eov:\ ･ｾｰｮｲＡ［･＠ oltJres 
que distilln d1\@ per'las CIo seu pl'ant.o. 

Saudade sinto, ｰ ｯ ｩｾＬ＠ do CfllO nOIVO, 
que, nutriodo por mim tambem ｓｦｬｾ､Ｘ､･Ｌ＠
continuo l'hora a, triste como o gOlvo, 
deRohll-se em amfllga sol€'dflde .· 

Uma estrelln cadente qu e fugia, 
ouviudo e.ta CODveUfI :iquellRd alnHI@, 
tão cRodida8, envoltas em ｰ ｯ･ｾ ｩｬｬＬ＠
e cujns ex) cenclRs forRm calmns, 

pergoo a outra que surgiu IHI tre\'n: 
-«QYAI foi fi mais feliz. ethprl'fI f!ldõ, 
dessns form08f1s virgl'Os fi lha- de Eva? 
-«A noiva, respondeu, que foi limada •. 

Francelio MarquPl. 

E' ｶ･ｾｾｾ･ｾｾｬ･ｾｴ･＠ ｾｪｾｔｏａ＠ IYtnSUl'9 o 
procedimento que tem 'ido 08 ,erlt::;·ea en
carregados dfl erecçlío, em nOS611 praçn. de 
uma ｾｰ ｴａｴｵ｡＠ no coronel Fernancto MachH.ln. 

Apó. n nrrecndRção de reglllar qUllntia, 
cl\o mais ouviu- e fall ll r em Inl pl'oj6CIO. o 
que, nM só a nós como á IlIUitns pe, sons, 
t6m feito duv ida r da sinceridade que deve 
hqver em sua guarda. 

A imprensa de nos 11 cal ítal, que parece 
ter ido unica'llante creada para louvores. 
tem sempre ｾ･＠ mantido indifferentemente 
diante deste e de irlenticos tacto ; nó', p"
rem, pelRs columnlls deste modesto reriodi· 
eo. ｲｲｯｴｾｳｬ｡ｭｯｳ＠ Conll'll o proredimellth ql:e 
te'l1 Lirlo a rpspectivn c0I111rbsiln com aQuel
les que voluntnriamente c Ｇｮｴｲｩｨｮｩｲｾｭ＠ para 11 

renli ação de justa ｨｏｬｏ ･ ｬｬ｡ｾ ･ｬｏ＠ »0 illustre 
solrlado bl·nsileíro, e qU e ｾｴ￩＠ hoje ainda nüo 
a vimm. devido ao desleixo ror rnrte dos 
que outr'ora mnis interessados se m>J8 trR
vam. 

\ 
TRUNFO AS AVESSAS 

;\!\o pequpno é o nUlI1ero de ｰ･ｬ ＸＰＱｬｾ＠ que, 
em varins tim rle rapei, reunelll a lglllnAa 
pal"vra , e, ｾ･ ｭ＠ n minima concienciil do 
que lenham feil o. OllSfllIl puhPcaks, mui
las ,ezes.com O Rnl de tornar mais conhp· 
círio seu Irumihlp nome. o qllf:I \'em sem lhe 
ｦ ｾｉｴｮｲ＠ um i compIEt·· mente e tic.ldo no Rm 
ele seu granelio o ｴｲ ｮ ｢ｾｬｨ ｯＮ＠

AIJ!;ulIla'l vezes. Ines eseriptos nii o tem o 
mRis insigr.iRcnnte gr:\o de ｳ･ｮｾ｡ｨｯｲｩ｡ Ｎ＠ f,,
zendo-nos até eluvitlfll'rln rn ｾＨＩ＠ rio spu autor 
outms, elles produ re lll effpitos co:r:plelll 
mente 110 contrario d'/lqllelle qr e se dese
ｪｈｖｾ｜Ｎ＠

Np-Ip ultimo cas" ha hem pOllCOS rlias, 

' ·imu8,o.0 -Corr;io .elo Pov.o., Alguma 
a .. ･ｾｰ･ｾｴｯ＠ dli li lonlloo Peixoto, por melo 
qual qUlz seu autor la, tlmar B perda de 
illuHre BOldlldo, e 00 pntRnto, foi 
dltrerenle o quo escreveu. 

Pum confil1l1llçAo 110 que flcabRmoa 
relatar, Vl'jll- e no • COrTeio do 1'0'·0. 
138. o urtiga com 1\8 Il li 11& epiltl·aphea 
guietes: 

«FLORIANO PEIXOTO 
:29 DR JUNHO' 

e O qual COOlP('1I do seguintp modo: 
. Sin'a de bu 8ulnaos des1101·tendo , /J i"oI 

IildaL·el daia qu.. P1ngfaplta • Ias litthal .. 
ElIa ,:ecordn a lJaZ, a felicidadp, a salvara. 

do B aS11 e o bPlIl estOJO elos Braúleiro •. 
Nilo em isto. por cerlo, o que ｲｬｰｾｾｪｒｴｗｬ＠

dizer o lIutOI', IllH S sai u-lhe o ｴｲｵｮｦｾ＠
avessa. 

K. MBI.LO 
----------
DE RELA ｴＭｆｾｅ＠

Hei de ser veteTlnGrio, 
Com seis centos mil diabos! 
Já possuo um formulario 
E mais de cem alfarmbios ! 

T enho amigo:; deputados, 
ｾｬｩｮｪｳｴｲｯｳ＠ e senadores ... 
Que por mim 'stão empenhaJos, 
Porque lhe prestei favores! 

Levo a vida flautearia. 
Não ha nada e'l1 que não meta 
A pequt:na colherada 
Da mais severa etiqueta! 

Em toda a festa ｾｵ＠ estou 
Sempre dispos to a bl incar. 
Querem ｾ｡｢･ ｲ＠ quem eu sou? 
Um ajudante ... sem par! 

Eu Clydes 

Não âeixa a liga o nó 7, 
Nem o alferes lambem, 
E a esperada estatua 
Pr'a nossa praça não vem. 

Si o amor vos faz soffrer, 
ainda mais. 

Morte de an'or é ," ida l 

I 'ielo)' Illlgo, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o •• B'l'lilLLO 

PERFIS VETERINARIQS 

é 
ａｉｾｯＬ＠ feio, f, ｩｬＬｾ Ｎ ･ｾ＠ e'que,lt:18, p:em do <lu/' . 

II1l1ltO ｂｹ ｬＱｬｰ｡ｴｗ｛｜ＨｾｯＬ＠ ｦｩｧｵｬｬ｜ｩｯ､ｬｾｪｬｴＮＧｮＧｒｶ･ｬ＠

elU tod os os deI eltln\'utu., LOII'llllnho por 
｜ＩＺＺＺｉ･ ｾＬ＠ o_nde cl':ebl'ls.1 se <1:\11\'''1111" co", crtt
nnçns, e 110 que challlll ter «um P!\t' effecti
\'0.' .SI'. Cnnn<1o,,·, eiõ ('orno t'fII chanllí
do por Uni ti)!.UI ｾｯ＠ <]lIall<!o qllei", I,IHI' lhe. 
Entre mUita;. IIlI\UlRS que lem, <Ietl!l('a'Be :l 

de ｾ･ ｲ＠ Vl'tP.I'IIIIII'IO, p:l r>l cujo fim ｴｾＱｏ＠ pe

dido IIVI{'s 1\ . tod" 11 ｲｴＧｰｬｬＧｾ･ｮｬｮＺ Ｇ ｯ＠ lio
glnnden;<! . . 1IllCIOll v oHu,lo d" ItIl!!UII fl'llll
ep;I, tl. ('f)l\tlllllnndn ＱＱｲｮＡｬＢＬＬｾＮｾｬｴﾷＨｈｬｬＱＢＱｬ･Ｎ＠ Fflla 

cUVIChOSlllllPl.lle o he>p'\lI hol . me mo 8plJl 

7JICv"ra r () 11,<0. 

Disse o pel tilhtn do COTl'pirl...do Povo 'l"e 
o mC"'IIO ｣ｨＡＧｾｯｮ＠ n Ile;cohl';" que os melões 
HIll:ldu l'Pcem e m ,1unho, 

«E<pe l"I·se ｶｾ＠ 1' '' 1' d I) Sal'? Quero receher 
ｮｾ＠ m"l\ " cllnh '3c ido da CIln1aln e do SenH' 
d'». E pnnôego ｲＨＧｲ･｢ｾｬｉｯ＠ os repl'esrn
t:,n tes da Lagda e COfl ego Grande. e em 
c Inr,,1' o troco 'lue os me-mos deixam de 
recAh r nos carés. 

Rego,ija-se Em Ｘｾｲ＠ desel tal'. 
MosUte. 

OBRIGAÇOES DOS NAMORADOS 

ｾｬ ｬＧ ｴｴ ･ ｲＭｳ･＠ onde nlln é con\'irlndo, 
COlllprar flnrf's PIll to<!;t li palte. 
CRITPg"r no COIIO rs reqUrlno.' manhOS08 

d,\ C>lS:I de ｾｕｩｬ＠ q leridll. 
AchaI' ｧｲＬＬｾＧｮ＠ elllludo qnanto diz 1\ mnll 

da tal, 
ｆｮ［ｲＬｰｬＧＭｾｐ＠ nlllll\'cl pnrn rOI\! n ｶｩｾｩｮｨ｡ｮｃｉｬＬ＠
Enxergar ､ Ｈ｜ ｩｾ＠ nl'fins ti fillte do Il:tl'iz pa

ra 11'\0 P8 11 .:l I':II-01l:l cnrpr" da mOe. (,) 
Copiar ｣ｮｬＧｴｮｾ＠ ＺＱｉｙｮｲｯｾｮｾ［＠ rl Ir como sellS, 

I'prws de 0lllr08 e ､｣｣ｯｾｩ｜ｲ＠ r!'I' itnth "s de 
enl'dpl. 

,Iogill' o burlO, ficando se ll1pl'e com as 
Cal ｴ ＬＬｾ＠ na 111:)0 

Rollal' hill Õe. e fazor fogul'iras nns noites 
elo. 5'\l1tO< ｲ ｰｾ ｴＡＧＮｉＢＧ Ｎ＠

F"zp l' pre, .. ｮｴ ｲｾ Ｌ＠ a todn f ,milia , em dia de 
ｦｬｮｮ ｯｾ＠ . 

F.lzpr-se ,lI' t ,lo, rOl' mais sabido que 

seja. 
n"h'll' liA FOgl'il$ e f,li/ll' mal tI.18 p:enros, 
E flnn1mente, se i sempre dn opiniiio dos 

tnaiS ,,('Ih , A . 

Umn bclln IlIl1lhpl' é 11 I",rai>o dOR ｮｬ ｨｯｾＬ＠
o inl'clllo dn I\lmll e o purgatorio da holsa, 

F611IeH<l!e . 

• 

RECLAMANDO 

1\11" Ｇｦｴ｢ｾｉｄＢＸ＠ o n:ot.ivo JItllo qual deixou 
H respectiva I'utoridade de R1l\ud'H ｾｵｳｬＧ･ｯﾭ
､ｾｲ＠ o ｊｉｉｵｲｾｵ＠ a Lante) temI'" deenbado nR rUR 
TfllIl'ntp Hllvelrft, esquion da PraçR 15 d 
Novembro. . ' e 

F08se alie propriedade de 11m pohre e ja 
ｾ･＠ ｬｉｾ･＠ ter", arrAncado e vendido 1\ ultima 
cRI.lllea, .I,al'l\ com o Jlroductu Intislazer as 
ex'gpnc:a& da Lei, 

N' O Di" de 12 do conellte le se o lie
gllinte: 

P fi RTICUI,AkER 
S. ｾｏｬｬｴＢＮ＠ tl.-A 1lII1Il'cip"llelllde, em re

guslJu a ､･ｾｉＮａｯ＠ no pleIto pal'l\ reivindicflçl\o 
Ile ｴｾｬｬＧｉｴｏｲｴｾ＠ cath:" inen8e OCCUpllrlO pelo 
PI"': II,n, lal'll, no domingo, uma granlle lee

t:\ campe.tI·e, otrel'oc611do ao povo chllr
ｲＬＬｾ｣ｯｾ＠ rega rios 1\ chopps, SP.IÍlO "IH'ti1l1s 
algumas rezes para esse Hm- Vascu"cello8, 

A PHOPOSITO: 
Estll é qlla é boa mftBsada' 
Pois não e ｭｾ＠ 1\ lembrançl\' 
DI POV(\ se encher a pAnça 
Em lugar <l'uma festaoçl\ 
t:lÓlllente de fogllet>ldR, 
Acho h'la a brincildeira I 
Em IlI!rRr elos convlIlHdos 
Ｘ･ｬＧｾｭ Ｇ＠ pOI bomh"s pi8ados, 
Só I,orlem pr "tne'l/los 
De tell'i vel. , ,dor de dell/os, 

IRMÃO JOAQUIM 
COl'l'esrolldenrlo ft gentileza do cOlll'ite, 

rOIll que lelllo ,Iistinguidos pela dÍleclOli" 
:I" h, nelllel'lt·\ ａｾｅｯ｣ｩｦｬｾａｯ＠ ll'l/lão .l1,nlJ"illl, 
""si .. tilll cIS ,no IlOlllinf!,l' IlltilU(l, 10 <1,1 cor I el;
lp.. " ｳ･＼ｾｦｩｯ＠ tiO'elllne de pO>'SIl da nova ui
I cetOl ia d" meSOla ｈｓｆｏｃｩＬＬｾｮｯＬ＠

.'\ntl'8 de ellll'1SRada, o <ligllO presidente 
Ipu o seu hplll eluhorR,lo relatorio, Conce
｣ｩｾｩｉ＠ "11\ ＬＱ Ｇ ｾｬｉｩ､｡＠ 1\ ralavrA aO oraelol' officinl 
... . Wenc '81:HI Bueno, ill'l fllfldO lente do 
nynn:l-i() ÇHIIl:\rillen8e l' E.colu :-':Ol'lnal. 
F ,1,,""1Il tnmbpll1 o ｾ･ｧｬｬｩｮｴ･ｳ＠ oradores: dI'. 
ｾＢｧｬｬ･ｬ＠ Tenodo; flllt'rl' Camerl\, pl'ifl re
u:,C('[io d:\ VICIo; e Clpmenlino BI i'u, 

Fiztlrntn-.6 I'Cpt .'rpnt"r:l5 'l'/{uintes 80-
｣ｩ･＼ｬＢ､ｰｾＺ＠ Dcie de Ar/oslo, UlIião ､ｯｾ＠ Arti,tas, 
CPl1lro lns/I'uclivo r C/ui, 8v'rllvo. 

ｒＢｾＬｲ｣Ｂ･ｯｴ｡＠ .. nm 8e M ｳｰｧｬｬｩｮｴｬＧｾ＠ redRcções: 
A Fé, I'gntll rlfI RB<nl'io\,n o h'mão .loaquim; 
Cnnpio d" Poro, A Vidn p A/bn,' ri" l ,ngn na, 

O Mni'/plIo, fez-se I'epr 8elltnr pplo nnS80 
cI,llpgn IlPIIl ,18theneB \' .lign, I\uxilit\\' do 
CO!'l cóo dQ Poro. 
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o LEITO DE JULIETA 
Vede-lhe a ｲｾ＾ｲｭ｡＠ __ , é um mimo de ｦ･ｩｬｵｲｾＬ＠
Cheio de incrustações e de louvores: 
-Leito oCide dorme, !ocega<1a e pUrA, 
Eua que vive entre perfumeI" flores - - -

Obra que o genio dll belleza apurll, 
Evocllndo os antigO!! re plendlJre ; 
A phllntasia oell se depul. 
E 11 arte Ibe emprestll os multiplus primores. __ 

Alli os olhos cerram doce mente, 
A nH.ls castl\ a mllis timi.la Cllança 
Que IIS torturas do IImor ind .. nno dente 

, Deus lhe proteja 08 Bonhos ､･ｬｩｲ｡､ｯｾＬ＠
Quando ella dorme como a e"trellll mansa, 
Entre nuvens de rlndlll e burdarios. - . 

Ru!iro Tava1'es ---_--:...-
PARA RIH. 

m Marcelàez teve lal disputa com um 
Gil_cão, que se de alinrAm pllrn um d"elo. 

1'0 lO em frenle um do outro os dous ad· 
versario , disse o Marcelhez .. o Ga cno ' 

-EotAo e ｭＸｾｭｯ＠ derio I 
_ i é serio I Um de nós dous ha de fi-

car aqui . 
Pois bem, fique o ar., meu cllroj eu vou-

me embora! 

Entre primos: 
AHredo diz 11 2U8 prima que ｾｃ ｈ｢｡ｶ｡＠ de 

entrllr na 8ala com uma maç!i na mAo . 
-Ouve, chiquinha, vamos brincar de 

Adão e EVII _ 
-Como Be faz is o? 
-E' muito simples: tu me teotos com a 

m!\çA e eu cumo-a. 

Um beberrão cahe de um ｴ･ｲ｣ ｾｩ ｲｯ＠ andar á 
rUI! . 

Quem o acoeie dá-lhe um copo d'ogua 
para que volte a li. 

Elle altiv Imenle. 
_ AJ!;un ? I Ent:\o rle !Jue andar é prl' 'i o 

calm para merecer um copo dtl vil,ho? I 

Onde é que li 

1I0mem ollo 1 
V 

burACO e o 

Que é que o ｃａｭｰｯｮ･ｺｾｳＬ＠ êrn coneta 0-

tpmeo\o, os reis rarn. V[ zes t: Dells nunc .. ? 
VI 

Que é que o homem ｭｯｾｴｲ｡＠ e D mulher 
• coa ｾｦＡ＠ ? 

VJI 
ｑｵｾ＠ é quo quanto maior menos se V6, 

\'111 
QU61 é li pah.vrll de sete II!ttrll8 que tirando, 
b6 ｱｵ｡ｾ＠ (} HCI\ umu , 

Hesposlal dua do num€ro 8l1teriur- I 
uva -11 bo/ão-III a ba,.ba, 

IOVO LIVRO 
kecebem05 com a maior satiE(ação o Ter

clÍro Livro de Leitura edlt:.do pelA LivrAria 
Mudernll. n'ultl cidade. li do qunl é aulora 
u dislincta 1·r.Jlessora pllblica ｮｯｲｭｬｬｬｩｾｬ｡＠ d. 
A1tniB P. V"leme dll Costa. 

Agradecendo mnis 11 ma I'I!Z 1\ remeSF8 do 
no\'o exempll\r com que (omos honrnrlos de 
sejllmos á estudiosa e intelligenle e,luC:lclt
rll cAthAl'inenEe ｯｾ＠ hrili1al!tes auccpssOll a 
que fa,em jus t0c10b quanto trnbalhllo em 
pl'ole:to do espinho o desen\'ol\'imento in
tellecllIlIl dos CI' oças. 

CAIXAO DO LIXO 
Anacleto RflIIl OS- O sr. é muito teimolo. 

Quando empnca é pelOr do !Jue um ... pos
,QI·iflho . 

Dissemos que seu eecripto nllo podia @er 
publicad .• visto uão prdstar, e està AcabArlo. 

-P. Si/VI\- O sr. é duma cnpacidllde /I 
tOdll pro \'R • Em charndns, en tllo, ObO hl\ 
quem o pRsse 1\ perua. Como nÃO ｱｬｬ･ｲｾﾭ

mos vel-o zaogado, riamus uma dns que 
DOS enviou e 11 qual julg.amoa melhor. 

Ei/-a: 
La '110 infante esta o bixo 2-2-decifra

çãll-ali/OIlte. 
Om, quem fJlz destns cousa., e tem corl

gem de IlB fnl Itu pnra um jornal, merece 
Illjunlrticlttlvo d'nquelle blxinho que puixa 
CIII roça. 

-A. P. -Q'ler um concelho? 
110 insistll na ｰｵ｢ｬｩ｣ｮｾＧｩｬｯ＠ do que n05 

enviou porqud ーｯ､ｾｭ＠ julgul-o maluco. 

Ha momentos na vida em que noS 
julgamos tão desgraçados que a carieia 
de um leproso nos parece uma ｰｲｾｶ｡＠

do céo. C. Bacchl 

Abri a mesma porta á verdade e .á 
mentira e (kai certo de que a menti
ra sahirá primeiro. 

FOll11el de COllche -=zz::: c 

Typ . Gab. --Lcaldadc . 

• 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00004
	00005

