
ｾｾＡｬＧｾ＠ .. ttondo- n 
vez, nos no o benevolos 

Ｕ ｬ ｧｮ｡ｮｴ･ｾ＠ e leitores, nos <) fazemos 

hoje possuldc" do maior Icconhe 

ｾｩＧｬＱ･ｮｴｶ＠ pam com todo quantos 

ＱＱＰｾ＠ receberam C\lm extrema com · 

placencia e delicadeza, ･ｮ｣ｯｬｮｪｾｮ ﾷ＠

do·nos nssim ao pro. ｾｧｵｩｭ･ｮｴＮＩ＠ de 

uma tarefa, sem duvida mLllto su' 

perior ás exigubs forças de que nos 

é licito dl spôr. 
:\ão sómente C,S ｮｯｾｾｯｳ＠ dignos 

consoclOs, como especialmente to 

dos os 11I1Istrados orgams da 1111-

pren a local o ainda diversOS e im. 

Ｇ Ｚ｜ＡＡｩＡｉｩｾＧＭＭ

NOBREU DO OPERARtO 
. 'fio f,'ram simplesmente luctas 

ｾ｡ｮｧｲ･ｮｴＬｲｳ＠ dos untigob povo. , nem 
viís bajulaçties lÍ classe da nobrez'\, 
que a Historia insculplll em seu 
nHlrm('res mdestructiveis. 

Felibmente, pam honra ｾｵ｡Ｌ＠ não 
se lhe embotou o cinzel ao ｰ･ｲｰｾＧ＠
tuar o.' ｰ｡ｾｩｬｩ｣ＨＩｳ＠ ｭ｡ｾ＠ ｧｬｯｲｩｦｯｾＢＧｳ＠ trll' 
b!dhl.s da modesta classe d", üpe· 
rUt'lIIS. 

A h I vão elles buscar o seu bm· 
zão. 

portantes concidadãos ｮｯ ｳｳｾＬ＠ I11OS' Se a nobreza se ･ｬＱＱｰ･ｮ ｨ ｡ｾｳｾ＠ e n 
traram - se generosamente s Itcitos perscrutar a "ua or igem, cedo en
'la mamfestaçao do seu applauso e contral·a·la na obscura plebe: taus 

.. . . .. ('5 ｯｲｧｵｬｨｲ Ｌ ｾｯＡ［＠ p,ürtcins nlman, ,s 
\'nlioslss lmo hUXIItO, pOIS Vim os, sahldli5 das tur as Infrenes que 
\ h'amente penh c, rados, esgotar·se devhstavam as campln,rs de Alb.l· 
tap IJa, .... ;r.teoft n Ｎｾ＠ ... ediç-i.o, ｦｴ｜ｾｬｏｬ￼Ｍｲ Ｎｲ＠ U:l Ｇｾ｜ｉｾｮＨＧｾＨＧｉ＠ fllJ1 i nu· ... e i-

dade eterna. 
est, que ultrapassou das ｮｯｾｳ｡ｳ＠

melhores pre"isões! 

Sirva nos tudo isso para contra. 

bqlançar ou compensar o dlssabu' 

r ", 'I ue an tol hamo' nos nüo fal ta. 

, I,) na e,trada ｱｾ･＠ percorremos,t,w 

fll. ta de decepçôes e contrarieda-

Sobret udo, penhorou - nos pro

fundamente a ｧｾｮｴｩｬ･ｺ｡＠ do s)'mpa 

thico e respeitavel Club • Doze de 

Ｎ ｾｧＧ＠ tu., honrando · nos com o ob' 

seq UIoso officio, que, com a devida 

venia, aqui trnnscrevemos, fechan. 

do com elle este pallido e mal es· 

hoçado tzstemunho do nosso COI" 

d.al agradecimento, 

.Secretaria da Bibliotneca do 
Cl ub . Doze de Agosto., e'11:!1 de 
Setembro de 1900, - llIm. Snl" . 
.\ dilectoria da blblwth"ca do 

lub . Doze de Agosto., agrada· 
\elmente ｾｵｲｰｲ･ｨ･ｮ､ｩ､｡＠ com fi re 
me» a obseq uiosa, que \" S, se 
d.gnou de fazer - lhe, do Ope/'a/'io, 
Impoltanteorgam da -Liga Ope
,n.IH. que V. S . dirige, cumpre o 
gra to dever de agradecer a V, S. 
es 'a distincçilo, desejando ao pe· 
IIOdico, que tilo ｨｯｮｲｯｾｯ＠ logar 
\'em occupar no jornaliso cathelÍ
!lense, t os as prosperidade de 
'l;Je é ｭ･ｲＡｬ｣ ｾｊｯ＠ ... 

Apfov o o feliz ensejo para 
Ip,e>nt ,Ir a V. S, os meus prote . 

Quanto ao opera rio, não! 
Hetl'llgrade ell'.! o mais ppssivel 

no extenso cam.nho percorrido pe· 
la humamdade, e nem pur ISSO \·e· 
1'1; ｴｴ･ｮｵ｡ｲＭｾ･ﾷｬｨ･＠ (j caracter; pelo 
cI,ntrariú, ne 'sa longa Jornada te ... : 
de deparar CO'11 docume;Jt".- hon
rL'SOs e mdlscutiveis da \'erdadeira 
nobreza da sua ＨＬ ｲｩｧｾＢＧｬＬ＠ Ante elle 
surgirão, uns apos outros, (·S ce· 
lebres monumentú que C,\Lhar.rm 
a e tuperacy·u:. n"o só dos cI,evl's , 
ma" ain.j,1 da geraçôes que se lhe 
seguiram. 

P.lra provarmos a no sa asser· 
são, vamos levantar o \,';0 de sobre 
aq uelles que con tituiram IlS sete 
maravdhas do mundo antign. 

1".-0 Colosso de Rhodes. 
:\0 porto da bella ilha de Rho· 

des, assim chamada pela gn\nde 
quanltdade de ro as que uu'r'ora a 
adornavam, elevava·se, no seculo 
111 A. C., uma magnifica estlltua 
Jo 'Jeu Apuiio. 

Era toda de bronze massiço, e 
havia sido ｦｵｮ､ｬ､ｬｾ＠ por haré de 
Linde e Laches. 

Refere a hlst0ria que a ua altu · 
ra chegavll a 33 metros, e que ten· 
do os ｰｾｳ＠ cnllocadus sobre dOIS 
m lhes á entrada da barra, podÍ!lm 
passar facilmente O' naVI0S por 
baiXO das pernus do col ·55 . 

Um tremor de terra derrubou·o 
no fim de :>6 annos, sendo 5 ｾ･ｵ＠
､･ｾｴｲｯ＠ s vendidos e tran portndos 
ao seu ､ｾｴｩｴｩｮｯ＠ em 900 c,rmellos. 

::!·.-O Pharol de Alexllndna, 
FOI Ptolomeu Philudelpho, ｲｾｩ＠

• pa 
que c1J:jianclavll" 
de, 

A torre re::ebeu depois o nome 
da ilha, e pelo nome do phar' 
caram J'ahi em .Iianta conhe:;ld I 
t"das as luzes que se ac:;endc'11 
noite para ｧｬｬｩＮｴｲ･ｾｬ＠ "" n'IVI s, 

:1'. -O "Iallsoléo. 
. 'a Cidade de Haltcnrna- r" di 

antigo remo da Caria, ertglu·se, no 
seculo IV A. C .. r,:n s"berbu mo· 
numento mandaj" cc·nstru:r pel,r 
famha Artemisia para hem'ar a me· 
mona de seu marido :'Ihlh(llo . 

1\esse monumento, que por mui· 
tos annos altmhlu a ad.nlra ão de 
todos que o vl5itavam, g tou a 
rainha enorr.llssima quantia; nelle 
trabalharam artistas de nu meada, 

O nfJml! de ｬＱＱ｡ｵｳ ｯｬｾｯ＠ serclu de· 
pOIS para designar ｡ｾ＠ con,tru ＺＬＺ￼ｾＧ＠
d' eo,;sa especle. 

ｾＧ Ｍ］＠ t·t. d Tuplc ' 
pico. 

Para ro templo donco de Olym· 
pia, na Gre:ia, ｣ｬｮｺｾｬｯｵ＠ l'h.dill'," 
mai IlIustre estatuario d.r nntll1;ui· 
dade, uma riqul5slma e 'tatua re· 
pre ent,mdo o reI dos deus!.,. 

Tantu ellr\ cromo o th ron ｱｾｬｵ＠ a 
ｳｵｾｴ･ｮｴ｡ｶ｡＠ eram de (,uro , ｭ｡ ｾ ﾷｨｭ＠ e 
pedras pre:lOsas;end" " t,·,r':!.tlh ' 
de uma corre ;'i;lo e eleJ,I:1;la ad· 
ｭｬｲｊＮ｜Ｇ･ｬｾＮ＠

ｅｾｴ｡＠ manl\'ilha d,\ta do SJ;u lo " 
ante:; da ｮｯｾｳ｡＠ éra. 

,·)a. -O Templo de Diana. 
:-Ia penlnsula da ASla :'Ilenor, a 

pouca distancia do mar Egen, eXI"
tia a fl ore cente cidade de Ephe:.n. 
Foi ahi que n6 seculo VII A. '" 
sob o plano do archirecto Chersl ' 
phron, começou·!;e a erigir o gran· 
de templo dedicado á Diana, dIVin· 
dade pagfl. 

Este edificlo grandio:.o, cuja con· 
strucção durou ::!::!() annos de 20 
metrus de altura cada uma; algu. 
mas lavrada' e ornadas de baiXOS 
rele\·05. 

:\elle via- e a estatua da deusa, 
todo de our,). 

Incend.ou- o Erostr,ltl, no ann r. 
3jh da mesma értl, ･ｸ｡ｾｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ na 
noiteemquenu ;euAlexandre.\fa· 
gnl1, 

h', - O, jardins , u. pensê s de 
Babylr'nlll. 

Dois mil an nos antes da éra vul
gar gt,\'erna\'ll ' emirami. a celebre 
cidtlde de Bab"lonia. ｄ ｾｮｴｲ･＠ ,\! so· 
berb,,' cunstrllcçôes c. m qU3 d,), 
tou a sUa cidade ftlvMita , salten· 
tnr,l'll·se os famosos jardm,; suo;-

T da 
de c Ipt 

VII li mau .... -., 
de, p r I, dizer outro tanto 110 

I'y Id ｾ＠ d" ElO pto. 
Le\ nta e-n um remotlSSim 

pas ado, ell s ainda hoje emerg m 
d s Ｎｉｲ･ｬ｡･ｾ＠ ardente para lembrar 
,b geraçi,c que p sam, o traba
Ih(ls in.ludlt"s de milharc de pe 
radc/s. 

s·,o ｱ､Ｌｲ､ｲ｡ｮｧｵｬ｡ｲ･ｾＬ＠ medindo 1\ 

m,ür dell,l :!:l.l metrns de I rgu· 
r, na b,IS , e I ｾＧ￼＠ metros de altura, 

E' tempo de par, rmos na I',ng 
lornud I ｰｾＱＱｊ＠ pas ,Ido em busca d I 

tron.::o ｧｾ･ＷｴｬｬＩｧｬＮＮＬＨ ｊ＠ dús úpenulfJ . 
.'-o "er I bastante p rn justiliCt r 

no h 'e' ＨｬＱＧＮＮ｣Ｎ］ｲｬｬｊＺﾷ｡｣Ｌ｛ＩＱｇｾＢ＠

A MO DERA ÇÁO 

A ｭＨﾷ､ｾＬ｡｣ｬｏＬ＠ cumo muito b .. 1 

dls,e o illlhtre e \'enerando e,:ri· 
pt r ,\Iex mdre Herculano, e, n 
ｾ･ｮｴｬ､ＨＱ＠ Jl1ural e n1atS generico, um,\ 
ｱｵ ＬｴＡｬ､｡ ､ｾ＠ car,lcter istica, \'irtude 
uU dl"pu;;:ç'iu habitual que no ... 
Induz a lha\' de prudencia, ou jus. 
ta mej Id,1 em todas as ｣ｯｵｾ｡ｳ＠ que 
dependem do nosso livre arbitrio, 

Quulttica·se de moderado, fi que 
em seu sent imentos, desejos e 
acçiies de qualquer natureza, sa
be c,mter -se ｮｯｾ＠ limites da razã" 
e do dever e ｲ･ＵｩｧｮｮｲＭｾ･＠ tis neces
ｳ！､｡､･＠ . 

AI) c)ntmrio , ti imml'de;-ado u 
que , sem calcular as su, s ｦｯｲｹＬＬｾ＠

phy IC " m me, e pecuniarias, 
se:n altender aos devere e obng, . 
･ｾＬ＠ pratica actos, q ne ｡ｬｧｵｭ｡ｾ＠
\'e7.e5 de apparencia \'Irtuc· a, \'er· 
dadelramente viCIO a. 

.\ m .der,u;'í./), bem como as ou
tra, q u'l\idades morae " é caracte
ristica (lU virtuo a - a primeira 
procede d" caracter e constitui"..'í.o 
natural d,' IndiViduo e a segunda 
da reflex"", e esfl'rço contra á . pro· 
per! ôes c ,ntr,\rias aos nO_50S peno 
samenOs, pnlllvl1\s e acçôe . 

Uma ti c >I1gcnitn e a outra é ad· 
qu.rtvel. 

• ' o sentidl' e;ünomic ,consiste 
e)l regulurm0. os nosso desejos 
e tin:tlmente em todo o actos d,1 
ｮｻＮｳｾｴ｜ Ｎ＠ \'idi..\ e';l)nomica. 

Assim puis, o homem, p)' 
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OPERARIO 

exemplo que vi"e do seu trabalho 
honrado, e que, ao eOl'ez de ap
plicaro respectivo Fr dueto desse 
traba.Jho na manutenção e educa
ção da familia , ou em casos que 
redundem em benetlelo geral , ap
plica-o em alimentar ViCIOS, c )m 
prejuizo da aude e at'; d pr.>pria 
reputação, é immoder do: a0 pas
' o que o homem moderado an te
põe a tudo o seu dever tanto n:l 
li da inllma como na exterior. 

Em conclusão a moderação re
-presenta ore umo de todas as vir
tudes e para o homem honrado na
da é tão agrada"el como o qua.Jiti 
cativo de m derndo e intelligente. 

･ｾｴ･＠ ; que a sociedade , er:í digna 
de tal nome: " ome-5('IClo-tra· 
duz o de-Irmão-. 

ｕｮ｡ＧｔＱＭｾ･＠ toda as cla ｾ･＠ , que 
só as Im e realizará o destlJlo da 
sociedade . 

ALOISIO P.' l' LI CEO 

DOCUMENTO HONROSO 
T ivemo o prazer de ler nas co

lu mna d' O Pai!!!,-o bem conhe
cidoe importan te orgam de pu bl i
cidade da' pi! 1 Federal, - em 

ｯ ｭｆｲｾ ｨ ･ｮ､ｩ｡ｳ＠ que quem mais 
alto e"lií mais ｡ ｬ ＢＧ ｬｾ｣Ｂ､ｯ＠ e,ta a ca
hi r ! O pampelro te \elU ensinar 
que o upe rior .; IIlferio r e que o 
in fen " r ｾ＠ upen ur; que perante a 
nat u reza 0 010· todo eguae ; q ue 
n -10 ha ,uperioriJad,: nem anfeno 
ridade em nb'\lluto; que a s upe
rioridade ti relativa, C'lmo relativa 
e n inferionda.1e! A ad I'ersidade 
te faz comprehendel fi lei dll 
compen ｡･ｾＺ＠ tu, com toda a tua 
superioridade, cst.ís morta; eu, 
com toda a minha inferioriclAde, 
estou \'il'a e inc.> lume!. 

ua edição de 6 de Julho ultimo, 
precedida de a lg umas linhas da sua 
iIJ u trada Hedacção, uma preciosa 
e elegante carta d o exmo. s r. Fia
lho de .-\Imeida, dis tincto littem 
to portug uez, dirig ida ao n osso 
in teIJigenti imo conte rraneo Vi r
gílio Varzea, relati vamente ao inte
ressante e esplendido livro deste 
no o am igo, denominado a I/ta 
CalltaJ'lIIa. com cuj:. publicação o 
• entro atharinense., auxiliado 
em parte pelo Governo deste E _ 
tadO, concorreu para a commemo
ração do -lo centenario do descobri
mento d " Brazi!. 

é como que um oasis em 
grande deserto , 

Vêde para exemplo o 
diligente e honrado que em 
o decurso do dia alfronta o 
do sol, e que tem na mio 
li eloquente demon trAção de 
inte n o amor ao trabalho, 

Quando a nOite baixa do 
elle não vai repou ar no vicio 
cnme; os membro cAnçadO!lt 
tão duro lid:.r, exigem agora 
ma e soceg:>. 

O esplrito já antevê a .... rQI ..... 

um nol'O dia, e antes que as 

ｾｅｃｅ＠ ID\DE D\ 

Xão é de ad mira r que a alt iss i
ma rama in ulte a raiz, que e ta 
tão OI tan te; o que é mais de e -
pan tllr é q ue ｯｾ＠ ra mos con tenda m 
･ｮｴｲ ｾ＠ I ! ! ... 

A uniã.> flU a força. 

E pnr. cu mulo do espan to, no 
me moramo bngam a folha !! .. 

II I Uma vara i olada quebra· e fa 
cilmente; um feixe de "ara" nio 
ha força que o quebre r E' tempo de ｡｣｡｢｡ｲＭｾ･＠ de uma 

Xão ba ta que -e unam entre ｾ ｩ＠ vez esse lucta entre o theoricos e 
o membro de ｵｭ｡｣ｉａＤｾＺ＠ e mis
ter que se liguem tod. a e1a< es 
d:: ｾ｣ｩ･､｡､･Ｎ＠

Cumpre que a theoria não me 
nObFreze a prauca; Importa que a 
_ciencia não de ｣ｯｮｾｬ､･ｲ･＠ a a, te : é 
preciSO que a beIJas arte não de
preciem a artes meChlll1lCa ; cum
pre que o architecto não meno _ 
ｾ｡｢･ｯ＠ carpinteif<\ nem o Fedreiro; 

o prntlc .s. 
E' tam condemna,'el o desdem 

ｊ｡ｱｵ･ｬｬ･ｾ＠ como li rude telmosirl 
de. ｴ･ｾＮ＠

E' t,'n \'i tuperal'el li pretenção 
que têm 8qudle" de fazerem pre 
I'lIlecer a theoria. c,lmo a que têm 
･ｾｴ･＠ de fazerem predomanar a pra
tica . 

e mister que o mediCO n'IO de _ 
con idere o boticalio nem o en 
fermeiro: e preel o que o JUIz não 
menoscabe o e flvão nem (l offi
cia.J de ju !iça; importA que o 
chefes dlt repartlçõe não de _ 
con iderem o continuos nem o 
servente; e mister que o amo 
n30 maltratem os criad) ; impor- a 
ta que os eleitos não meno<prezem 
o eleitores: e preci o que o con-

I é celto que e uma palal'la vã 
a theorin ｾ＼ｭ＠ 11 pratica. não e me
no ｜Ｇ ｾｉ＠ .1ade que pratIca sem "a 
theoria é uma plntica IItrazada e 
e teril; da pratica adaantada e fe
cunda e que delwou-se a theolÍa. 

Dizem o prataco que:. pl atlca 
é 8 mãe da theoaia. 

Sim ! ｾｉ｡ｳ＠ é ｪｵｾｴｯＬ＠ e natural que 
mae desconSidere a filha' 
E ' pleCI o que os ｴｨ･ｯｲｩｾｃｉ ｾ＠ e 

convençam de uma verdade muito 
Ｑ ﾷ ｾｬｨＸＮ＠ que já era conheCida por 
Camõe : 

umidor não ｭｾｮｯｳ｣Ｘ｢･＠ o Frodu
ctor. 

11 

ｊｭ｡ｧｩｮ･ｭｾｳ Ｎ＠ um apoJogo, ｰｾｲ｡＠
darmos umaldea do lastirr,oso es
tado da sociedade. 

A rama e a raiz. 
Um dia, balouç.da Feia brisa, 

uma soberba rama falou a sim: 
"Eu sou superior 80 tlonco, e mUI
to uperior á raiz, e.quella mlsera 
I'el que mal vive debaiXO do 010 

e de que ninguem faz caso .\t
ｴｲ｡ｾ ｯ＠ o olhare do poeta, do natu
rah,ta e do ｰｨｩｬｯｾｯＮｨｯ［＠ attlalo. 
tam bem, os ulhare d'l JelJc'\J 8 

､｡ｭｾｳＬ＠ quando estou carregada 
de VIStOSas flores. O viajante fbti 
gado e queimado do sol vem go
zar da fresca sombra que genero
samente ..... 

Ainda não.tinha ｾ｣｡｢｡ＮＱｯ＠ quan
do o pampelro açOitou rijamente 
os ramos, que luctaram e quebra
ram- e, e palhando · se mil folhas 
pelos are I 

" .. Fosto que em cientes muito 
cabe 

:lIai em pSl1icular o eXFel to abe." 

( LI/S. C. 10 . E . 132) 

:lIa é preciso, tAmbem, que os 
prritlco e convençam de que o 
particular obedece ｾｵ＠ geral. 

Cumple que o pllltlCOS e c n
,·ençam de que ｮ･｣･ｾｳｬｴ｡ＧｔＱ＠ de In
strucção: a antl:métaca elementar 
o ytema metnco decimal, a gen: 
metnR prallca e ,I de5enho IaneAI 
são matenb indi pensavels Ｘｳｾｩｭ＠
ao a!faillte, como 80 apllteiro, ao 
carpinteiro, ao marceneiro, ao pe
dreiro, ao ferreiro, ao ouri\'es, etc. 

Cesse o excluslvis:no e abando
nem- e os preconceltu •. 

Aperte o delacad • engenheir" a 
dextra callo_a do operano. 

Re peitem-se mutuamente os 
ｴｨ･ ｾｲｩ｣ｯ＠ e o pratacos. 

Não tenha o operario ,'ergonha 
de estudar ｡ｾ＠ materia nece a
na , pAra que a prallca se torne 
fecunda. 

O juizo insuspeito de uma au 
toridade de tão ｩｮ｣ｯｮｴ･ｾｴ｡ｶ･ｬ＠ com
petencia , deve ser altamente sati _ 
factor 10 e animador do jOl'en es
criptor, e compensará de certo a 
indifferen a, senão inju tiça, com 
que muitas vezes os proprios DII 

tricios costumam acolher trabalhos 
dI; tal ordem. 

Por carencia de espaço, deixa
mos de transcrever nq'li a carta ai. 
ludida. 

OI TRABALH O 

O trabalho e uma condlçuo de 
moraladade para o homem. 

Sem e5se éxelciclO salutpr en 
tibia - e o entendlment(l, enerviío
se os or !ios e enfraquece-se o 
organismo. como uma consequp.n
cia necessana da perturbaçã" 1as 
dlver as ｦｵｮ｣ｾ＠ obre que se 
ba êa a existencia do homem. 

As alegrias do ocioso ão em
ｰｲｾ＠ ｭ･｣ｬ｡､ｹｾ＠ de máo e tar, que 
ra;am.:nte con egue diminuir' e 
cuja procedencla nunca e conhe 
Cida de quem soffre. 

lJe se Indefinavel soffrimento 
nll ce commumente o odlo á so 
cie.1Hde em que se vÍl'e, e d'ahi 
plOceJe a fal ta de tolerancia parn 
e"tranhos err ,e, di p ｾｩｩ￭ｯ＠ .em 
que se fica per'nanentemente para 
curvar- e ao vicio e para cffeuder-
e a tud os, nunca ha"endo no 

eSFillto uma só idea de benel'o 
lencla. e tendo-se cheio o coração 
de ､･Ｂ･ｪｯｾ＠ reprovados e mesq ui
n hos 0.1 I,)S. 

bras da nOlle se d ispersem ao 
meiros c1l1rõe da madrug ada, é 
indi pensavel buscar e m tranqull" 
lo som no as fo rryBs preci a para 
novo li da;' . 

E ' en tüo que o ocio o prOcura 
os q ue com ell e convi l'em, á luz 
baça do lampeiío dlls ta\'e rn ll5, e 
ahi é que se originiío a' di'puta 
sangu inarias, cujo epilogo , e pas
sa entre as sombnas pn ri!de de 
::ma sala :le pnsiío. 

O oeio o e quece a (ami l >\ . en 
tre as plovaçõe em que to1nt" 
vezes se pll são seus dill5: - seu 
I'elhos progen ito res não têm quem 
lhes acaricie as cans embrHllq u<ci, 
das pela ､ｾｧｲ｡｡Ｌ＠ e flcào nb'1 IlJ u 
nados entre as lagrimas sem con
ｾｯ ｬｯ＠ de corações desvent u rados 
as affiições sem e peranç? d 
de3alentados espiritos. 

FR ATELl ANZ A IT AlIAN' 

Em se ｾ￣ｯ＠ de 20 dt: e tembro 
tomou posse a nOV8 directorin 
de ｾｮ＠ o:iedade, assim com po. 
ta : 

Pres idente, Ferdlnando fio-
lenzano. 

\ ' Ice, Guiseppe Camaneri. 
Secretali", Ugo Plaz7.a. 
\'Ice, freJelÍco elvlI. 
Thesoureiro, Clemente Do mi 

nonr. 
\ ' Ice, Attali u Daago. 
Conselheims: Pasquale S imone. 

\'ancenz'l f ama, Luigi Dn mlnna, 
Egydio l\oceti, Brendo Batli ta, 
Francesco Taranto e Bémenuto 
Heltrami .j 

Ｇｵｰｰｬ･ｮｴｾｳＺ＠ Antoni"· H vere, 
LUlgi Sartolatu e Luigl Vllln. 

Procuradores: GlJlseppe Destn 
e Michele de Giacomo. 

Supplentes: GiovAni Ghi lo tti 
e Gioffi Felice. 

PortR banáell'R da socit:J ade . 
Felappo Ton ; rr .. e Vit ton o For· 
ner · ,11 i. 

Porta bandelrrl da nação: Pe rfi'· 
ni AntoniO e Guiseppe Dama Cl!, 

Grato pela commuOIcação. 

Acha- se ligeiramente enfermo , 

aguardando o leito, o nosso illus, 

trado advogado. DI'. Henrique 

- 'ivelem-se os sabio com os 
ignorantp.s. 

Almeida Vlllgas. 

EntãCl. a raiz tomou a palavra' 
• Eis ahi o resultado da tua arro
gancia! Ingrata! a quem tenho 
transmi ttido a minha ell'a! l\ã" 

ＮＮＮＮＮＮＬＧｲＮ＾Ｂｾｾ＠ Desçam aquelles, pan subirem 

O homem trabalhador. ao cCln 
trario, encontra grandes contenta
mentos nas poucas hOlas de des 
canryo que tem. e a contemplação 
dos objectos a que dedicou a 
maior parte de suas hora é um in
centivo ｮｯ｢ｲｾ＠ para continuar ne a 
vida afanosa, em que o descanço 

O Operario faz 

prompto restat'eIE!cirnerl tol 

e 

d 
c' 
J 

n 
p' 
, t 

• ,l 

de 
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OS OPEf\AR 
• Ｇ｡ｾ＠ eras ｲ･ｭｯｴ｡ｾＬ＠ da 

exi ,teneia ｾｯ｣ｩ｡ｬＬ＠ o trabalho 
ｉｭｰｯｾｴｯ＠ como castigo e () ｏｾＩＮｉｖｉ｢ＧＬＢＢＧ＠ •• 
ttdu na cunta de sen o 
Itê mesmo tratado .:omu 

\' 111 dida, purem, que a, na
ｾＨｩ｣ｾ＠ ｾ｣＠ fundavam "u se de eov l
\'Iilln, rcgi<las ｰ･ｬｯｾ＠ prlllClplOS da 
c,\'llisaçã',. tendo p r t.,,,e n Igual
dade dus de\ ertls e dll·eltos. os 
(pellirio ele\ IlIam· e, segundo a 
ordem natur,ll, ,I altula das outlas 
da ... se;" "em pnvllegt ",,11 ulstin
ｃｾｬＮｴＡＧＢ＠ a niw serem ('s do ｴ｡ｬ･ｮｴｾ＠
e 4.1.1'" ｴ｜ｃｹｴＩｉＢＧｾ＠

1 nllJJlZiLcntc ･ｾＮＬ･＠ 111velamentcJ 
svclal, entre ｮｬｬｾ＠ ｰｬｬｬｬ｣ｬｾＧ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠

le\' u teml'c.s intilllt I. a ( t.sen er
:-.e , a ｡｣｣ｴＡｮｴｵｈｲﾷｾ｣Ｎ＠

F"I pre':lso que (os grnnde' en
"'lnltll1entvs d'l hist()na fizessem 
desapparecer li deSIgualdade "'r 
cial ante a qual o (Jpernno era, 
tradlccic.nalmente, em \'ez de ente 
Illlman(', ti'lc) respeltavel como os 
I utro;, apenas um simplt:, raciu
nal, dlgn., de cJmisernçnll. 

Extlnctl's "s prcci'n:eltc.s ab
SlII'dos, nl\'ell,lralll-"e ＬＬｾ＠ membros 
d'l ranllha bl'llslleira. 

O hon:em oper,mo tem hi'je 
tant" valor moral e S cI,,1 quanto 
\I homem mllionurio. 

T(ldos , ele\am-se e disltnguem
;e ,Ipenas pelo saber c IUI vIrtudes, 

:\as me,mfi'l c0naições estú a 
lllllUlcr, em absoluto 

E ,e assim nüo f.)!-se, seria tru 
raba e \'exato1'1a a ｮｯｾｳ｡＠ organisa-,ii., ,,·clal quanto ru; proprias leI 
cm 'lue ella tem as suas bases. 

() • pelano é, pOIS, um ente su
' .. ' " Je tão elevada Importancia, 

'" t.11 t,· meritl· . de tanta \'enera-
lll, ｱｵｾ＠ tu rclatlvanlente, o mc

JI: •. " n cnhel1,(', o adv. gado, 
p ｉｦｾｵ･＠ t Ｌｾ･ｬｬ･ｾ＠ exercem um 5a
,erd. Ｇｾｉ＼Ｂ＠ caJlI '1ual na ua pro
ｊｉＢＧｾ￣ＨｬＭ｡＠ sCienCH.l e:l arte. 

Pur IUtl't1 lado, entre o opera-
1'1 .. e •• capItalista nenhuma dlffe
rença exn,te, quer soclllI quer llla
tenuln:ente. 

Se o p1'1melrt) precisa do capi
tal, o segundo nào dIspensa o tra
I>albo . 

1'(01' aj u te reci proco fazen am
b "a troca de um e outro. E' a lei 
da permuta. 

E que sena do capitalista se não 
eXlshs>:>e o lIperariú? 

Aquelle te na dinheIro, muito 
dmheilu, que não lhe ser\'1na de 
cr.nforto Iwr falta de elementos 
.leste. 

ｾｉ｡ｳＬ＠ nas sPciedades modernas, 
nl\'elladns peltl direito natural, a 
f'ermuta da moeda pelo objecto é, 
･ｧｵｲｮｬＱｬ･ｮｾ｣Ｌ＠ . a tmn acçflO pela 

'lual o capItalista e o operario ad
qlllrem , sem \'exa1l10 para um e 
f .utro, o neccs:-.anú ,-l ＡＺｉｵ｢ｳｬｾｴ･ｮ｣ｩ｡＠
de ambus. 

Ambo. 
pelll moeda. 
mente na posse ｣ｬ･ｬｾ＠ CO 
\ ai fazer outra permuta, 
zendo a Itua ambjçl • UbslS' 

tenela; e o capltali t a ｖｾ＠ ｃｏｾＭ mal la goe a lI.pren , 
duzind} o objecto para o far, c.nde seu amelro e o p opn' d • me
() ádl1'lrn, onde o contempla, n'u- tro da clvlhsaçii I. 
ma csrecie de extasi", onde, em- • Falar, escle\er. impn:Tl(1 e pu-
11m," tmlevaelhevlviticanalma, ｢ｨｾｒｲＬ＠ sno cilculo ｉｉｾｃ･＼＠ 110 fi 

"h I quantps IndivIduo, desses inte'hgencl,1 aelll ; ｾＮＩ＠ MS ondas 
a quem a fvrtunn enriqueceu, nÊlo ... ｯｮｮｬＧ｡ｾ＠ di) ｰ･ｮｾＢｭ ･ ｮｴｴｬ＠ .• 
invejam (s art"tas, Inmentandl! Baseado neste ･ｮｾｬｉｬ｡ＺｲＮ･ｮｴｯ＠ do 
n;1O poderem pmduzir cnw.as tão g lnnd e 1l1estre, é que ｉＧ ＺｧｾＧｪｬｯ＠ :\, ,, 
subltmes I. . cell, seml'rc Alllante dtl rI' gre""o 

E quantos d'nquellcs nit., pre· e da ･ｩ｜ＧｬＺｉｾｾＱ＠ '. f"z ｾＧｵ｢ｨＢｾｲ＠ o 
fen1'1am pruduzll-as a serem ca- Operl/"/o, que, julg,lmos. f'lI t.e-.' 
pltaltstas inerte, e II1dulentes: recebIdo peln Illustrado publtco. 

O operemo é, P'JIS, soclalmen- .\0 n' ｾｳｯ＠ lI:telltgente COllsocin 
te, um ente humnllo Igual al'S "u' J,) '1u'm Beckel. ,IS no ,<os rllr.l
tn's entes que ° não S7W ; e, rei.) bens p"r vel IC.tII'ilda a ,U" Ide.l. 
lado materIal, artlshco, sClenllti- em ｢ｯｾ＠ h",a ･ｯｮ｣･ｨｬＬｬｾ＠ e estala 
co, é talvez malS clev,ldo que el- s1tlsfeito por ter SIdo elta po<ta 
les, porque produz, edifica, se- em platica pelo dIgno ｰｲ･ｾｩ､･ｮｴ｣＠

l1leUI, pronH,ve, n'uma palavra, .In stlcieJadc • Lig1 ｏｰ･ｬ｡ｮｾ＠ P.e
tudl' 'iU:lI1tu c neces,a1'1n <I ｾＢ｣ｬ･ Ｍ ｮ｣ｬｩ｣ｾｮｬ･＠ _ 
dadc em ｾ･ｲ｛ｴｬＮ＠

.\. C. 

EGYDIO NOCETI 

Sa),I,ldo e u leu ｬｬｬｲｾｬｬｯＬ＠

ＬｹｭｾＧ｡ｴｬｬｬ｣ｮ＠ a tUi! cau,,,.-

-'f. Leite 

Ja mi:\l"-. l) ｴｬｰｾｮｵＧｉｩ｜ｊｶ＠ cat)itlllncn· 
ｾ･＠ p\IJelú ul\"lJ.\1' a ｬ｟ＡＺｲｈｉｨＮＱＱＱＱｾＧｬ＠ data 
en. 'lu" I'el<) a luz 11;1 publiCIdade 
o O/>('rOrIO, ｈｾｾＱＱｬｬ＠ como ｯｾ＠ mell1-
blOS da svclt!Jade • Ligü Opela
ria Bent:lkente., poderüo esque
cer ･ｾｾ･＠ glgante::-ct: ｲｮｳｾ ｾＱ＠ cni11sfl
dor que acab.1 de daI, em pról 
de,se Instituto, o benemel'lto, li 

dlstinetll, ° humanltHlltl cldadi'lo 
que encima ･ｾｬｮｳ＠ ob,<:ul'lls ｉｉｮｨｈｾＬ＠

SIm, o arpnlt:Clll1entn do Opl'
rI/rio, orgnm de"unadll a deles" 
da cla"e, e • bra ､･ｳｾｾ＠ Inc".nsa\d 
moço que ni\o lecuou em Ｇ＼ｃｾ＠ de 
ｾ｣ｲｩｴｬ｣ｈＢＧｓ＠ F,ua le\' r \' nte ｾｉ｜＠

grande ･ｭｰｲ･ｾＧＱ Ｎ＠ para o futuro, 
supp0m.,S, tl'l<loi granJe \ ,Inthg"m 
lt .Liga ￼ｰｾｲＸｮｃ｜ＮＬ＠ por ｩｳｾｯ＠ 0 um 
delcr de lodos com especiHlldade 
ｯｾ＠ nn:",sQS cons cios, :\uxll1Hrem
no nessa nr,lu ｾ＠ 1,11 efa-,I I ,r pl en
,no "I lIe para ol'gL.lho dI) .'pcrdnado 
em gernl.1A foz pillte o Uprrl/I'/o, 

\ 'Ielo r Hug''. com fi mage,lnde 
d o ｾ･ｵ＠ ｾｒ｢･ｲＮ＠ d". e: 

o 

C> , .. -;TTO 

ｆＢｬｬ･｣ｾｵＬ＠ em I\\( nçndn Id,de. 
:la ｃＬｉｾＧｬｴｩｬｬ＠ do \1'lnho E,t .. .!" do 
RIO C,nth1e do ｾｵｬＬ＠ n,' JIH II do 
mez pl'l.xlm\l ｲ｡ｾｾｮｬＺＨＩＬ＠ tl ＮＱ･ＺＭＭｾｭﾭ

bnlgn,,1tn ｡ｰｬｬｾ｣Ｚｮｴ｡ｊｦＩＮ＠ I>r. JII!'-l! de 
\I>IIIJn Hlusljue, que, ｾ･ｬｬ､Ｂ＠ en· 
lilo juiz de <lIlellO, 1<110 che'e de 
1'01lCHI ,festa cx-I'nl\ Inela, de 
Junh·, de 1l-l',O 1\ Outubn> de 
lh{)'2, data t!01 lIllC os ell1p r :::gi\do:-t 
dn respectll h SeCrel<llla lhe l,ITe· 
recernm .) seu reI raIo. em pr"\ a 
de gl'dlldito e apreço pela 'ua 01'
ｦＮｬ｢ｬｬｩ､｡､ｾＬ＠ espllito de justIça e 
nl tHel respeIto li lei. 

r'.H (l pnmeir dns trez unic.)s 
chefes de poliCIa, que nqui u'-aram 
do \'cstunl'lo, Clead,) por lei, no 
tempo do Imrentl, rmll Os mngl -
trr.dosque exerci,lm IIquelle Im
pI)l'tnnte cargo. 

P.\R \BE\'S 

• . \ Imrrt nSA é 11 for,,,, I'0lque e 
11 ｩｮｴ･ｬｬｩｧ･ｮｾｬｮＬ＠ E' l' dnnn' \IV" dll 

da moeda: humallldAde: ｴｯｾｮ＠ a 1I1\"II1,ln dl' 
Jispensll ". PO\O , annuncian.!o em voz a1ta ° 

D',lhi li suprema garantia do 
e'lt!lhbno social. 

U "penu", preci a 
mas o capitalista núo 

Conta ho.ÍL' ｉｉＱ＼Ｑｩｾ＠ IItlla lin 
､ｩ ｳｾｩｬ ｬｬ｡＠ pl 'ltlla\ ('I'a a mill1o ';t 
JII :Á, dil(,(·ta ftlha do SI', Ly
diu ｉ｜｡ｬＧｨｯｾ｡Ｌ＠ tiO S" di .. til\l'tl) 

tO 1\1 \'1'1'" tI\'O, I' pl'( 'si i IlIUSO ('011-

sorio, a qU\'tII. h\'1I1 ('OlllO a 
sua \'.\111<1. falllilia, ｾ｡ｵｴｬ｡ｮｬｏｳ＠

('0111 lIluita ah'gl'i;t (' ('\' 'Iwifo. 

lum n 
tll1nd - • por 
\olume 5 no mesmo valor pro
\1I\cl de' SOOO, porquanto, o va
lor do 11\ I os entrados é conslde· 
ra,lo o \ Ilor u deprcclIlçiío dfl bl
bl lutil eca, dUlllnte o Anno, e co-
1'1 • tal deI. I de leplesental-o. 

, e'\lIpm ne 8 sec't'lo da Lign 
ｏｾＧ･ｬＮｬｯｬ･＠ Benelicente: 

U ,-'ClD Domll1g , Prate, de 
S. \12.1. ､ｾ＠ j de re\elellO a 10 de 
mal ｾ＠ .:" 'lIel) Se\ennno 'I ho
maz d,1 ｾｉ＠ \ell:l, de lU de m81ço A 
C 2 de Ｇ･ｬｾｭ＠ bru e I) S CIO Cleln.:n-
111111 H.ucclto de Bllto daquell. 
<lata ate htlJe, 

'\utons.1 lo por .I'scmblea gemi 
de 2 de m,l,ço d" ler,,"do vnno, 
ntln C"I f" 1.1 leolganlsar a blbllO 
thec" li 'I', ｾＬｉ＠ Iv' L\'dio :\lmtin, 
Billl''''''rl. J.lCllllllu ｓｉｾｮｒＧ＠ e Ant -
nlO J 01\\1 Lllm SnLiro, substituindo 
"ste qUI: nft I l]UIZ acceltar tal en
ｾ＠ rj:n. ti S(·CIO I...len,entlno Bareel
Iv d" B,II') 

Ile facto a Icr':l'I-:a commls-il) 
ｾＧｉ･･Ｂ､･ｬＩ＠ a e ｾ･＠ tlabalha ｡ｰＮ｣ｾ･ｮﾭ
ti 1).10 a t,t::o de uutublo "'egulnle. 
\I r' Ｎ［･ｾｴ＠ de relollna do lespectl
\'., regu ill1''':l1to, o qual dls-::utido 
t..! nprr, \ndn, un. nllremente, enl 
ｳ･ｾｾｩｩｬＧ＠ d.t dIiCCIOt'lH, fOI promul 
gallo en\.!'; dt! ..... ｾ｣＠ mez. 

Em otJdlenc:a o e"'a Icforrna, 
Pil"OU entüo, a I>lbliotheca da 
LIga Orerarin Beneficente, 11 'er 
uJrnlnlStrada ror ullla comml' '-11) 

､ｬｬＧ･ｾｴＨｬｲ｡Ｌ＠ de nomea,ü') I11lnha, 
q uc ｾ･＠ com püe li ... ｾｲｯ［［ＺＺＮ＠ !"-OCÍ ｾ＠
Lydltl '\[artlns B.rtJo-o, l'edlO 
B"'Cll e ClementilHl B1Í1I0, de 
'll,em mUIII) delemos e'relar ,I 
bem do deSellltll\lment" d", ... ｾＮＱ＠
,e.:çao, par,1 li qual venho de pe
dir o ｜ Ｇｏｾｾｏ＠ Ull'lho ｾＢｯ､ｴＡｲｯＢｯＮ＠ por 
ls<ulJue lia" tin de proveIto" 
I1I)s ..... n ｬｮｾｬｬｬｬＮＮＺｩＧ｜ＨＩ＠ e aI) O,,)I..;:--u re

crclo. 

( Co 11 t/ll 1/1/ ) 

( O:\'SOI{CIO 

,'o dia I,'" do cNrente, c<ln,,'r

｣ｩ｡ｲ｡ｭＭｾ｣Ｌ＠ CI\ 1i e ｲ･ｬｬｧｩｯｾｬ｜ｭ･ｮｴ･Ｌ＠

() ｮ｜ｬｾｓｬＩ＠ rrc ....... dn anligf,) e consÚcill 

ｊｯｾＢ＠ .\ntoniu de ,,,,uza Junitlr e 
li E .. m.t, "m, D. ,\nna.\I\'es C r
dozo, 

:\Iult. s p'lI'at.en" 
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OPERARIO 

OHU;" \L I 
DE ａｂＮＭ｜ｾｉｅＺ｜ｔｏ＠

Occc,rreu, no dia 17 do corrente 
mez, o da parede da frente do edl
ticio, em obra, da charutana _I//l
redoll/II, do que re ultou fiCM 
I:>aslanle ferido o operario J acomo 
Gereda, n "O digno Cl)nSOCIO, qU3 
foi logo soc;orrido e medicado pelo 
Sr. Or. - Rl'dolpho GarOler, nossO 
illusl1e SOCIO benemerito , 

Euh'c li Esqllilll l, l' 1'1'::1';1 

dc hoa edlll'<I('au 1'IIOI'ill'-, (' 
1I11:entl'I'I'lh dl,timizo'. Ｈｾｵ｡ｬｬﾭ
do um rOl1ll'('<I l(1dlh , ;io 0111'i
!!adn. a prc l'!!uil'. () ('011 \ Idil
do mais cOINdl'I'ado ､｣ｰＨｬｉｾ＠
ti chorai' alg-lIm 1l'lIIpO le
\'anta- e e nli ｣ｮｸｵｾ｡ｬＧ＠ ti la
grinws do pa 1"11 I , lIlah rl'o-

imo do dcfunclo, )lesm o sem Acha-se nesta capital, acompa-
. E 'nhado de sua exma. ･ｳｰｯｾ｡Ｌ＠ \1 nos-

: em enterro.,', Ｎ ｾ＠ Ｑｉｾ＠ :qUl- o tIIu Ire ｣ｯｬｬｾＶ｡＠ Or. Thiago da 
1110 chora em pl c CIIC,.I d( ou- Fon eCR redactur-chefe do Pro
tl'OS, lodos choram,-lIlIIlta , gresso, de IIsjah\' . 
reze ' ante ' de ,'ab 'rem pOI'- -

qUl', 
'i a moda pega, tl'I110 que 

H'r muita gente chorar I 

WIlP!.GU.IG VAlIl;ZEA 
Lemos, com muito go lO e ap 

pio uso, qUEnto disse a Pag",a n. 
26, de :!3 do presente mez, com 
re peito ao primoro o lin-o do no -
o di hncto amigo nu ente , Vl rp-

LOGOGRI PHO ｾ＠

,\o I:;COG. ITO 5010)1 

['m premio ao / dtC/frador. 

Anafado barão de esltrpe illustre, 
or ulhoso de nobre descendencia, 
como o ｮｯｾｳｯ＠ Bomfante ha dado 

lustrai 
ús arte" as indu tria e sciencia ! 3, 

ｾｊ＠ 6, ;, 

lio \'arzea. Currendo, como c()rre, atraz da 
FOlgamo de ver a maneira por sorte, 

que a illu trsda reda ção ela n - jlgando, cc,mo j0ga, em lote ria, I, 
,a illu Ire collega, com impareia- ::!, 7 ｾ＠
lidade e ju tiça, aprecia e Critica uffrlonta um denodo a propria ｭｾｲﾭ
nma obra, recebida de modo a, "l> te 
honroso para o seu ､ｬｾｮｯ＠ ｡ｵｴｾｲＬ＠ I a" vi perseguições da pretoria I ' 
a te na culta e, no caso, 10 u peita 
Europa, 

DIPREX ' A PERIOOlC.-\ 

No dia 20 do mez que hOJe fin
da, surgio á luz da publicidade o 
,I(crcal/III , orgam do . Gremio I. 
e B, dos Empregade,s nCo Cc-mrrer
CIO .• 

Tendo hdo com prazer o seu 
programma e demaÍ- artlg.., 
mUito folgaremos ao ｜Ｇｾｉ Ｍ o tnlhar 
com garbo a ･ｾｴｲ｡､｡＠ ｧｬｯｲｩｬＧｾ｡＠ da 
Imprensa, 

• ｔ｡ｭ｢･ｾＬ＠ do dia 16, reappare
cera a Idela . pequeno jornal de jo . 
vels estudantes, digno de adrrira
ão e apreço. 

＼｣ ﾷ ｮｬＧＡｷ［Ｎｲｾ［Ｚ＠

Para o baile que os ｡ｭｩｧｯｾ＠ e ad
miradores do Exmo. _ r. Dr. Go
\'ernad')r do E"tado, ｯｦｦｾｲ･｣･Ｌ｡ｭ Ｎ＠

lhe a:! do corrente fomvS di tin
guidos com o segulOte c OI Ite; 

Ex mo , Sr.-," comml""o abal 
'o a'sl"nada tem a honrd de c n

\Idar - vo" e a Exma. Fdnllha pai" 
O baile que os amigos e admira
dores .do Exmo. Sr. Or. Felippe 

chmldt, Illustre Governador do 
Estado offerecem-Ihe no theatro 
Ah'aro de Carvahlo, no dia:!, do 
corrente egundo 8nmver-ario de 
sua ｡､ｭｩｮｩｾｴｲ｡ｯＬ＠

Florianopohs, 20 de , etemblO 
de I LiOO.-A Cl)mml a: o, BelllC/O 
Ta .. are, r/poilmllrio Pneirll 
Ferllalldo .'úllcll/ldo, r; 11 , /a .. Ｇｾ＠
R/cltlill, .11'/:,11/ L/mil c Pedro 
Fedller-el/. 

ｾｉ｡ｳ＠ é bicheiro ... e joga em recato 
em toda a bichana do Leal .. , 
Ora aplsta no porco, ora no patQ, 
ou no apo ... que estima o loda· 

çal !-3. -1-, :>, 

E n'e te jogo infrene, \'11, nefando, 
que traz em sobre,a!te,s a policia, 
vai tudo consumindo e devorando. 
porque tudo devora". com pencla! 

jot1u Du a r /t' 

,lo ａＭｾＭｉｉ＠ do .5ul Amerrcauo. 

:\e te campo s1litari ... , I, 7 
Eu e.ludei I) que sei; oi, .. 
.-\\'1 tei este ammal3, -1-, (), :! 
Que cc,m receio fiquei. 

Depois estudei a musica 
.-\prendenr1o estas notas .'>, :! 
\-I\'('\ triste e aband nado 
Com as minhas ideas morta •. 

CH.-\ R,-\ 0.-\. 
( Y:;C p,oAsl 

KOT 

A Egyd/o .voa ti 
::!-.-\I'\·ore africana tem ,aliva 

\"içosa-:.! 

4 Classe Operaria 

O algodoeiro com oleo aromsti 
co é al'\' re-2-3 

0 111'0 Pulo (feiTo) 

a- 'ou descanço e apparencia-:! 

A- D 7 

Ao am(lÇo AII/ollio 01<17.'0 

.l-A cru,a anda no figurino-:! 
r;01/'''/0 de I.age 

nJTILICO 
A Elin>tO NOI ETI 

Tallto resplandecia a sua ,"'ida, tanto 
Como 110 Azulo sol rI' plandccia! 
\ vida dp Jo Í', do Bom, do Santo, 
Do idolatrado espo. o dt' 'laria , 

\a ua tcnda havia o meigo encanto, 
E a cantante, puri ' ima alc"ria 
Do \zul oltado como um doc manto 
De afTe to 'obre um ninho, á luz do dia , 

Toda e a vida r '{,Ol'dava um palmo 
De ramo de oliveira obre a aguas 
Do diluvio baixando palmo a palmo, ,_ 

Poi do Atrl icto a profunda maguas, 
ElIe, o rude operario, humilde e calmo, 
,\pparelhava {'omo as sua tabuas / 

AU!\ 'JO 

Laguna-I900, 

SO:NETC> 

Escrip to p or occn.sit1o do bell<jicio, dada ao L)'cell dI! , Irll''< I 

rios, pelo g rupo D J::e de Ag os to. 110 TI/en/ro Sa l/Ia I:Jaôrl, /UI 
1I0//e de /7 de Outubro de /8 6, em que foi recilado, 

Grupo gentil de nobrt' amadore , 
Que as artes cultivae com alto rsmero, 
l fm voto I'('crbei, puro e inc 1'0, 

f)(' gratidão aos vo 'sos bons favorC's, 

'Ó hoje ois os grande ' benfcitore 
00 moderno Lyceu- qual rev rbrro, 
D'elle dimana a luz, que con idcro 
Digna dc tão di tincto protC'ctore', 

\ arte felicita0 s PO\ o ' culto , 
\11'<1 ' ta a in ｴｲｵ｣ｾ￣ｯ＠ o ITO c vicio '; 
Da radua infeliz v IH'e o, in ultos, 

E amba d progrc o dão indicios: 
\ cc itae, pois, 6 jovens, sabio ' vultos, 
\pplausos do «Lycl' lI d'Arte , Olncios ,» 

POESIA 
I ｾｉ＠ P R O V I S O 

.Só nc\o morre ti \irtude, a intelligencia. 

.llorre 110 prado a f/oI', 11 ave I/OS ares 
Ao tiro m orre de arrabl/:: certeiro; 
,1Iorre do dia o esplpl/d/do II/::eiro; 
.llorum aS7.'lIgas 1/05 quielos 1//ares, 

.1Iorrel1l os gostos, 1II0rrem os pesares; 

.lIorre ocel/1l0 IIn terra o 't'i/ dinheiro; 
D'el/fol/lro ao perto qHe as apara inteiro, 
.Iforrem as ,<etlas dos crI/ pis n13m'es, 

!>f orre a /11:; morre o (In/OI'; ",ol"/'e a beldade, 
Jl'a v irgem mOl're a COlidida ill1lOCellCta; 
!>lorre a pompa , o poder; m orre a amisade. 

E de morte silloll)'mo a exis/el/cia . 
No 11111 11 do (rSóperelluc a san f}l'Idode, 

Só não mOrre a \irtude, 11 intelligencia •. 

F. r-IoNlz BAIlRFTO 
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