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FlO1'ianopolis, 19 de Agosto de 1904. 

I 

/ 

Com o presente numero ,encerramos o 
n08SO primeiro trimestre.Communicamoij ao 
respeitabillisímo publico que fica, até ｾ･ﾭ
gunda orde!:!, ｳｵｳｰｾｮｅ｡＠ a nOSSR publicnç1l0. 

No momento em qU4I levamos da mlo pa
ra lapidarmos eatfl emocíooflnte noticia, 
sentimo-nos verdadeirfllDeote cumpuDgidos, 
e 08 nossos olhos, ql1tles cAtadl1pas, dllo 
snhida ás nOS30S IflgrimR8. flIII1I8 do verda
deiro affecto que dediCAvamos á este idolfl
trado filho de nossas entrflnhas, (s81vo se-
ja) • 

QUfll. porem, o motivo deste premHturo 
ncontecimento? 

Unicamente R difflculdade com que se 
Iucta, em nosSO meio, para a mODutençAo 
de um orgflrJI com o qual ｰｯｳｳ｡ｭｾＸＬ＠ .por 
alguns minutos, recreia r DOISas IdeIRS. 

E demflsiadamente insignificAnte o nu
mero de peSSOAS que produzem para fll DOS
ｳｮｾ＠ colnmnaR aseim como insignificante éo nu
mero daquelles que se ､ｩｳｾｏ･ｭ｡＠ coadjuvar
nos COIU o IND18PENSA VEL. 

Esrlarecido, ligeiramente, o motivo que 
nos ｬ･ＬｶｯＧｾ＠ a suspendermos a publicaçAo des
te penodlco, agradecemos penboradissimo 
A08 amaveis senh?rea que nos distingui
rAm com suas nsslgnaturll8, e garantimos 
nos esCol çarm08 para o seu breve reappareci
mento. 

Botão de rosa 
• (Lenda) 

ｌｾｩｾｾ＠ a historia seguinte, 
hlstol'la que é verdndeirll' 
em minha provínciA oUl·I-a. _ . 
Contou-m"a em MinA8 Geraes 
velhinha e8perta e mfltreira 
-Uma velhinha que bavia: 
chamada Chica Porleira
coitAdal Nno vive maia. 

I 

-eZenftira, que e moça e bella, 
que é moça, bella e mimoca' 
que a bocclI tem ru \'m e ｢ｲｾｶ･＠
41 a cutis da cor da neve 
e as faces da cor da rOBII: 

Zenairá, que ol meiga e boa 
que ti boa, meiga e innocente; 

,que no ralor tem doçura 
e é toda mimo e candura 
em ｾ･ｵ＠ olhar ｲ･ｦｵｬｧ･ｾＮｴ･［＠

Zenail'a, a quem Venus rende, 
rende 8 mais justa homenagem 
por ver 4ue a mlle Natureza 
tinha-A ftjito de Belleza 
1\ mais viva e fiel imagem; 

Zeoairll, que a todo o mundo, 

• 
• 
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que ao mundo iull'ro dOlllil:a, 
que (lIsl õe de Cl'lIS e teflR, 

e ,lo que ｉｬ･ｬｬｾｳ＠ @I' ue,rn, 
á lur; do ,01 dillmllnlinll; 

Zen:lira, num clHro di I, 
dia de estio :\nilado 
de seu jllrdlm num reclIotn 
perdeu se no ･Ｎ［ｴｲｾｮ｢ｯ＠ c,. nto. 
de UIl1 plIssadnho eucanllldo, 

E Qdorml'cerll ..• 

11 

A 1\ vesita, 

A ＯｬｖＨ＾ｾｩｴｬｬ＠ :he pouBllra 
n8 espadulI da cor do leite, 
sem que Zenairft o suspeite, 
pois tno perdida ficárl\. 

A I"e de pennDs doirndlls, 
doirndo IImante e cantor, 
viu que estavA 8 , bre um ninho, 
mllis Alvo que o proprio Honinho, 
pois era um ninho de .. amor. 

Flli no corpete Bingello, 
no corpete dec(lt ndo, 
que 8 vl'nlUlosa 8vesinha 
､･ｾ｣ｯ｢ｲｩｬＢ＠ inn l'cent;nha' 
aquelle pnmor \·edndo . 

E lá fez!eu ninho essa ave! 
Sa.isfeit . s seus desejos 
de um thesCturo pOisuir. 
poz-se com o bico 8 rerir 
8 vonla do seio, em baijos. 

E Zenaira, todu entregue, 
do 80nho entl egue as delicias, 
nem via que no seu seio 
o ｰＸｳｾＸｲｩｮ｢ ｯ＠ em gorgeio 
cantava I'x'rAnbas caricills. 

D aque lJes beijos no sangue. 
Sangue que o beijo vertera, 
o ｰｾｳｳ｡ｲｩｮｨｃｊ＠ encAntado, 
o pobre amante doimdo, 
o ras8?rinbo- morrera' 

1Il 

Data dahi que as roulheres, 
que as mulbere3 desde então, 
trazem no bico do seio 
ｾｵＸｲ､｡､ｯ＠ em nuvens •.. de enleio, 
pc rosa um rubro b , tão.» 

Luiz de Carvalho. 

o •• 1lTBLLO 

• 

.a MORTE 
Alta ;,oi'c t'1I sciiltrllvR a cabeceilR 
D I m. u Tt,to; mllS, sUbitu, de le\e, 
::;Into- me b"!t:r· me no h( ,mbrCt mOo ligeira 
Fd!\, rr ＱｉＱｾ＠ In " do ｜ｪｵｾ＠ 11 pr0l'riri neve I 

Leven.o t\ fronte, abro os olhos, vej" 
Negrn \ 15')0 que me entristt'ce e enluta. 
- «Que ';5 1 pergunto. Qualo ttU ､･ｾｰ［ｯ＠

Dize, n nlinha'alma a • stlem"cer te "CUIa» 

-.ElI ... ｾｏｉｬ＠ 8 !I!o;te- ,espondeu·rre- _o\gorll 
Trazel tI' venho o derradeir" inSI"nte • 
-eMOITOI1 ob ! n401 rnda ó tao rodo I. -Embor. 
Suppliques. louco, loeguirei triumphante.» 

I .Oh! não! Em nome do rorvir te prço ... » 
-.Niir,!.-"Em nO"1e ria minhR mucidade!» 
-eN40!. Em nonto d" tudo quanto ｯｾｴｲｾｲｵｯｯＬ＠ •. 
-, Não!-«Em nO",1ede ｬｊ･ｵｾＡｰ Ｌ Ｇ ｲ＠ piedade .. " 

--«Niio.-Desvnirado,., vejo ､Ｇｩｭｰｲｯｶｩｾｯ＠
No leit,) adormecida 'l1i.,ba filha 
-.Olha, por ell: · 1 relo casto liso 
Ql.e nos seus labios innocentes blllha 

• Por minha filha, es' a crMnça; nlentl 
A vida que d: mim ja vI\} fugindo I. 
E, <l"tão, vi rei a face m9cilenta 
Da morte nivfa lagl ima cahindol 

E .) sumbria visão ､ｾｳ｡ｰｬＧ｡ｲ ･ ｣･Ｌ＠ .. 
E fug " ld!\ de mim, cll(l' ando Vlle, 
E' que ella , a propl ia Morte até conhece 
O grande amor de um coração de pae I 

ALFXAIfDRE FEHNANDIS. 

MUNDO A.'S A. VESSAS 
Antigamente quando alguem pe.dil 

qu alquer queslão dat'a o desespeJ'o, e, aIIaa· 
donando todas as (ti/ias, não se cnDsava em 
lastimnr o seu caiperismo. 

Hoje, porem, estaI tudo mudarlo. 
Os nossos visin hos do Psmná, IIpesRr de 

nllo se conrormArem com o verrll\doiro a
cto de jUótiça que vem de pratiCAr o Sg
premo Tribunol Federal na qlletitAo de li· 
mitl'l, nno se cansão na orgAnls"çAo de va· 
rios divertimentos, O mulhel'io, entlo, 
,anto Deus! falia ｰ･ｬ｡ｾ＠ tripaij de jUda8,' 
diz achAr-se ､ｩｾｰＰＸｴｯ＠ a pegar no páo, d!l ' 
putando, cada lJ'.ulher, o maior, sem recelRr 
ser por elle fel'ida, 

São uns pandt'gos estes nOS808 visinhol, 
PtwafJ6. 
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NO C0NGRESSO 
ｑｬｉ ｬ ｬｾ､ｯ＠ n Icitull\ dll mClIslIgem eflava 

ｾｉｉｉ＠ ｉｉｉ ｾ ｉｏ Ｌ＠ ＱＨＩｬＡｵｾ＠ u. CIICIIIII t ｕｌｾＶ＠ Dutl\rllm 
ql:e I ' ｚ ･ｉｬ ｉｕｉｉｾ Ｇ Ｂ＠ ｉｉｾｏ＠ adltlv •• ｉｬｯ｡ｩｾａｯ＠ na fll

deita elY
• que ｾｰ＠ sentavlI. Ao rht'gllr o con. 

fronto da I cl' l: irn e clI'Spf'za,tJb.e \'BtIlOl que 
ell e ｨ ｏ ｾ Ｑ＠ j I V" I t' pelldll8 HZ68; e q .. ando o 
SI', Vidal ＬＱｰｮｬｏｬ Ｚ Ｂｴｲｾ｜ＧｦｉＬ＠ cc>!n dndoa arguros, 
o estado ｰｲＢｾｉｉｦ ｾ ＱＱｬ＠ das :111/.nças do Eslndo, 
O ｮｯ ｾ ｳｯ＠ hOlllem Cucllllava de,e, peruliHlllen
le .. ' . 

UII! seu collej1;i\ , qlle e.I,lva junlo a elle, 
tuc u-Ih e no ｢ｲ｡ｾｉｬ Ｌ＠ d ｺ･ｬ ｾ ､ｬｊＺ＠

-Acorda , hOrTlpm! 

O ZI:! n OI e os olho:>, e, como que IIssom
bllldú, Jlel'g llnln: 

- Que CO I'lJlI? , '" Olhe que val/rê ｢ｾｴ･ｬｬ＠

rom t!ll ,ta furça no meu ｢ｬ｡ｾｯＬ＠ que "u inté 
ju lg ' ei que 1\ ＱＩｦｬｾｓｬｬ Ｎ ＷＱＱＱＱＱ＠ ｾｉ･ｳｴｬ｜＠ ta,a esla
va c::hindu pcor 11bll de IlJlm!. .. 

O Pat:lcl\ ao ｚ Ｌ ￭ ｬｮｮｲｬｩｬｬｾＺ＠

- Compareceram todos)s representantes 
dos n ,ções amigaS, com excepçflo do dos 
ｐ｡ｩｺ ｾ ｳ＠ Ba iXOS. • 

- E S9P co 111 certeal\ não vem. 
-Porque? . 
-- Fut'que nAo havill ｬｵｧｾｲ＠ para se collocar 

1\ machilHI de desiufeccAol." 

Depois da Ｘ･ｳｾａｯＬ＠ IIlguem encontrnndo
se nl\ ru a com o Zémoriço, perguntll-Ihe: 

_ Entl'o, veiu mais 11mB vez tI)mRr ｬｯｾ｡ｲ＠

enlre Oi! ｬ･ｧｩｳｉ ｂ ､ｯｲ･ｾ Ｎ＠ nllo? 
- E' verdllde, Eu n{\o queria; tIlIl8

I
PO-

h ' d- "lIzer' os homec qUtl .. .• ｲｾｴｉｬ＠ o que ｡ｬｊｾ ｬＧ ｡＠ o I , 

O conhecido 10llpeta negrtl Peters! em 
81111S nojentas conferencias ｲ･ｬｬｬｴｾｨ Ｌ ､Ｘｓ＠ na Igre 

J" I IlIlItr'\· blldtante nos tem eloglildo. 
,. , I pope SURS Cuidado senhor cura 11 1\ ｴｮｬｬｾＬ＠

, hegue 1I105t»rdll 110 
liosdllS, mM, nãu .nos c er mimoseado 
nariz porque III'r1sc,,·se 11 6 't tem 
com ｾｬｧＬ ［ ｭｬ｜ｳ＠ bolachas, o que a mUI o 
feito por me_r_e_c_fl_r. ___ _ 

1-

l 
Da estatua os cobres queridos 
Aqui jazem sepultadoll- 'd 
P elos que os deram tem SI o 
Continuamente ChoradD;pinad07" 

A INGRATIDÃO 
Viver do carinho qlle contorta 
Do amor immenso de um limar querido; 
ｖｰＮｲＭｾ･＠ I'allida, en'ermll e qUII8i 11101111, 

A ｪｬ･ｾｳｯｬ｜＠ que mais &e quer nll vida; _ 

Sentir eale pezar que tl\nto cort" 
De uma lrilte e rorç!ldll despedidn; 
V pr 1\ fome bater R n08sa portll, 
Negra, bOlrivel, feroz, efirRivecida, 

Tornar-se mudo ou cégo de repente; 
QueimHr·se a carne em ferro incandescente, 
Perder se 1\ Idz queri ' 11 da rRzlio: 

• 
Tudo lfao nlo edpesinha, não dóe tRntO, 
Nilo produz tant" penR, IDlljtUI\ e ptllOtO 
Como a <lor que nOI vem dll ingratidilo. 

Não péga 
No .Correio do PUVIJ' de 27 de Julbo 

Hndo, lemos o seguinle: 
.Cor:sta nos que se projeda erigir, no 

centlo da prRça em que e3teve o afltigo 
melclldo e bem em frente ao nuvo Irapkhe 
municipal, o busto du nosa 1 ｩｬｬｵｾｬｲ･＠ patricio 
｣ｯｮｾ･ｬｨ･ｩｲｯ＠ dr, Manoel <111 SilvlI Malra. , 

AcbamC'ls bem nc,b'r 1\ Ideia, 'porem, cre· 
11' 08 nAo ser de facil execução, pois, o po
vo ainda não se esquecen .!os conqulbos 
qUIl deu, hft mais <le meio secnlo , para a 
estalua Fernnndo Machado, não tell oo alé 
a pro senle data VI to . ien eu nouvPllux. 

ｓｾ＠ aos t,llos é dado cqhir duas vezes no 
,l.esmo burae , por ･ ｯ ｮｳ･ｧｵｩＢｴｾＺ＠

Desistllo meus bens; desistiío 
Desta nova p elenção, 
Pois, nno '.Iamos esq 1I,c'dos 
D'lIquella onlJa erecçlu . 

D'aquella erecção tão bplla 
D'8quella erecç;\o de trllz 
Qu' etibnbaeados deixou ' 11 0 S , 

Nn hocca f3zendo CI uz 

E que do bolso erigiu nos 
O cobleJindo, ado ado, 
Qu'inda hoje lastim amus 
PL'r tel o em vão empregado, 

AVISU 
Do presente numero em diante nossa c'es

ｴｲｩ｢ｵｩｾ￣ｯ＠ será feita gralultll ll1f lltl' . 
Para fól'll dn c>i pl tll l eu, ｉｉｉ ｉｉｊ ｏｾ＠ durnte 6 

mezes, mediunte 100 rs. de seBo. 
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• LENTEIJOULAS 
Coube-DOS tllmbtm 11 h,nrh de ｲ･｣･｢ｾｲﾭ

mo!! um exemplar do minl( so hvrlPho In' 
tltulado-LENTEJOILAlI-editado pela ty
poglaphia do Gabinete c ｌ･｡ｬ､ｾｬ､･Ｎ＠ e do 
qUIII é autor o illustre e conhecido \ifofes, 
sor Amalo Pessoa, 

Lemos todas as !,oosias contidas em suus 
paginl\s as q uaes achamos de ideias ver
dadeiramente bellas, 

Logo porem no começo da leituf9 ,notamos 
" . I que o iIIu.;lro professor não e bom ca ｣ｾＭ

lista, ou por ou tI a, que nio lem memona 
rqra guardar as datas doe acontecimentos, 
poia em sua I rimeira producção GIZ :er fero 
dlo,' seu extremoso pae aos lõ annos, ao 
ｰ ｮｾｳｵ＠ que, em uma outra diz ter vislO, aos 
13 annos, revehll na campa, seu pae e 
anllgo. . 

Foi eJ1gano, bem o conhecemos, por Isto, 
dt' , cuIJlamos o illustre poéta e enviamos, 
das ｭｯ､･ｾｴ｡ｳ＠ colum r.as de:,te pequeno 
pe riodico, as nrssas :fellcitnçóed pela pu
blicllção que vem do fazer, dando assim, 
ｭｯｾｴｲ｡ｰ＠ de seus ircanS8 ve15 e.forçClS ｰｾｲ｡＠ O 
engrsndecimento da littellltula brasileira . 

ｾｃｏｎｇｒｅ＠ 80 DO ESTADO 
No dm 24 do pssFado rellliwu·se a abertu ' 

ra do Ccngre'so Representlltiw) elo ｅｾ＠ tado . 
SI ti\'essemoli 1\ pl91 a convicção de se

rem tmtados, l1"quelle estnbeiecimento, IIS
Bumptos relativos 80 D0890 progresso e bem 
estar, seria motivo rie darmos pombens ao 
povo Catbarinense, Tal, porem, lIão IICOII
tece. 

Não tardaremoe vêr, occupando a at
tençllo d '8 sre , Deputados, IIssumptoi que, 
sem receio algum. podemos tRxal-os de in-
Ｘｩｧｵｩｦｩ｣｡ｯｬ･ｾＬ＠ 110 passo que no esquecimento 
deixat!!.o os de reconhecida necessidade. 

ｅｾｰ･ｲ･ｭｯｳＮ＠

Debaixo aqui desta louza 
O EdgatCl repousa. 
Asneira tanta escreveu 
Até que um dia morreu. 

Coveiro. 

Vergonhoso 
Pessoa digna de ｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡ｒｯＬ＠ d ...... 

que, 110 d 'a 7 do corrente, um PHdreco d 
ｾＬｊ｣ｳ￩＠ que Bd achal'a dizendo mio, .. • 
capl'lIn do E.treito, excommungÁra 8 Eatr:' 
da Ferro Cl1rril Cl1tharinense. por ｴｾ＠
uma 10comdil'II ｰｒＸｓｬｬ､ｾ＠ apitando. om rm. 
te a. cl1pell", na occ 1>ll1u de aU'1 eX""I_ 
e1lC11I8 . ｰ Ｇ ｬｳｳ｡ｾ､ｯ＠ tllIlIbl'm I1I:JI.elle tonlurRdo 
uma ,'ev.,.e"dfsslma delCompo6lulR no PO'o 
e.treitellse pellls talta8 que commettiarn 10 
｣ｬｬｬｬＱｰｲｩｭｾｮｴｯ＠ ele seua eleveres com a Im, 
19l eja C:lthol icR Romlln8. 

O povo ouvill silencioso 18 ｰ｡ｬｾｶｲ｡Ｎ＠ do 
snfardll1l8, não havendo um que se dispus,. 
5e 11 4uebrllf-lhe 11 costMlho, 

E' assim que os papadore. de hosti.1 
bU8caID IlngHiar adeptos p/lra 8S SUIII ItJgrtfo 
dos tloutrill1l8, 

Senhcr' até quando est/lremos condemn .. 
dos a Hlpportlll' o iniquo procedimento dei
ta iDdolUavel canalha?1 

Do zé Povinho a esperança 
Aqui eu venho trazer, 
p'ra ver na Liga o Nó 7 
Achou melhor não viver. 

Marcellino Dutra. 

HONROSO CONVITE 

0 " EX", Il, Sr. TenenLe DI'. J(' õo Nepo, 
muceon Ga C<J5 ta , iocansavel director da 
Empl eza Fer ro Carril Clitharioense, leee
bemos e agradtcemos, renhorad08, os 
honrosos convites que, por sua Ex.. nOI 
tO,ram .enviados para assisti I mos a espelÍon
cla e Ir.Muguração da ｲ･ｦｾｲｩ､｡＠ estl ada, 

Queira,' püis, o nobre Paladino que tio 
bellamente tem snbido vencer innumeras e 
ioquslificaveis difficuldHdes. aceitar os nre
sos sincelolõ pnrabens pela primeira vielori. 
que vem de ü bter na realisllção de um Ber
viço que muito concorl erá para o 110580 
Juturo p· (,grIlSSo. 

Gab. Typ. - - Lealdade. 
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