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MATRACADAS 

.,,,,uIlUS a mela-noite 

que ooti

｢ｯｾＮＺ＠ Aquene .ajeito com certeza u
he com a tOU6/1. 

A.-E uhio s;om eUa , 

F.-NIo .. nhor. Sahio de cGcm"", . 

A.-E nlo ub. de mais Dada' 

F.-E' urdade DO segundo dia de ma-
drugada andava aqulne mo.:inho muito 
sympa\hico chamado Tra..... natido 

a Catiôt.. do ilerW patriotioo, Fuia 
muito friO, e aquene moço andava de 
roupa branca. 

A.-E' porque eUe tem peno de __ 
mello, como tem cara de urso. 

"F .-NIo aei si elle tem pello de ca-
mallo 09m cara de urao; o que elle ti o 

n, 1 lmo, DlIo me ai-Jesua das meninas. 
a", !)m (l diabo da 

ate 'para a 

A.-E' reliz . ContiDua. 

ｆＮＭｖｯｳｄｬ･ｾｳ｡｢･ｬ｡ｴｩｭＬ＠ meu amo! 

A ---Porque me fazea e.ta perguota , 

F . ---Depois lhe direi. Primeiro me 
respoDda. 

A.- -N,o sei latim, nlo. 

F.---Pois eu lei-o e melhor do que Os 
Dntade pois padres B. e S. e para prova ouça ai tra_ 
｡｢ｲ｡､ｾ＠ po- ' ducções que fiz dOI epitaflos da colum_ 

Da: 

L -bobo vi. O lettreiro-do lado do quartel da poli-
m 08 meu. eia dizia: 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c O macaco assobiou 
I' no corêto trapado, 
o po o ficon com Jmedo 
e fugio horrori ao .• 

A.--- o\h! Ah ! Ah! Continua. 

F,---O lolltrelro do lido da matriz re-I 
.VI: 

c O Carlinhos da botica 
c'a su b<>cca desdentada, 
talO _mu esra de q nem 
IÓ IDanipllla a pomacU .• 

O leUreiro do lado depalacio: 

c A IIgura do SlOgui, 
c'a sua bensalla JII osso, 
procura sempre ser tido 
em conta d. bello moço. lO 

O do lado do mercado; 

c O nos o amigo Plclfioo 
Dlo é filho d'aqui, na:o; 
pelo topete se vê 
er f.lho do lIaranhiio. 

A --Ba ta, Fr Dcisco, por hoje estou 
satisfeito. 

Conversa à noite 

t, I rIO ! nlo te qaero contar. 
far-II da guarda nacional, It 
C", por tanto niio te aSlal 
tudo nlo pas .. dI algam 

Duas amigas 
E. e L. 

(Con ti n aaçAo) 

E.-Querida Luizlnhl, hoje 
disposta I dar-te uma tremenela 
da. 

L.-Vamos lá com esta aml)I&(. 

R.-Tens 
amante. 

L.-A tempos 'lue Dlo recebo. 

E.-M .. i ｴｬｶｾＧｑ＠ o prazor d .. 

L.-;oJIlo, não tive esta gosto. 

R.-Poi, elle não dlls,embaltCO'I ,1 
quaDdo voltou da côrte. 

L-Porém, Coi tão ingrato, 
legou. 

D'ond3 vens tão caoçado 1 pois na: 
bes, ainda e tou tremendo de mode, 
vinha eu pas ando, pel rua do o' 
cido" onde tem um antigo conventl/, 

-POIS. cuntarlo-me que 
passar telegramml, 
tem um lindo anjo, 

l, rl'o tEilld'8 casar-se, 

qne me appuece um luz, eu ｾｩＮ＠ e ＬＡ ｡ｬ ｾ＠ ... ｾ＠

paracla coasa d'e to mundo, cruz, a 

assim proced", 
da tremo. Pois nilo bc, aqulllo na 
mal. ｾｯ＠ que o porteiro do tal convon , 
que quer divertir-se, pois ene semp • 
fOI IUSlm, nlo ta lembras da celebre bu-
rica no oampo do lanejo f Não to I lem- L.-Eu já devia ter Ceito 
br&l de ｣･ｲｾ＠ tocata, que elle I ou- poiS elle assim merecia, 
tros quasi matarão um "lidado f .. 

E.-Ah! 
E q\ a ioapactor de 'luar- ,lbo., 
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ali apeaa amar... S.-Ai" alo ..... ,.,... * .... \1. 
pobrl, qUI tanto I*Heeu pll 1-"' .• 

poiI.' .. mal tf,- depoil di .. ntujuraa, .emprl ....... 
Z.-Será o Fraaça ! , 

ｾＸＱ､ｬ＠ ir a bai- S.-B ｉＧｾ＠ mllmo. m .. , COIDO " .. 
.JfontM ou.ro para ell. fe._ Jur .... ato. depoia ｾｄｉｦｉ｡ｉ｡＠ o 

m •• /IIO 

uu. Wft Z.-Nlo .. ball. &4Ilille , jaru de coi
tad. religilo, á qll8 eU • .,...seaot. 

Os tlois amigos 

s.-Sempr. ale cou ... do FrenÇ&. 

Z -Escut., tenho Dluito que dizer-te 
de.te pobre padecente, ma., /lca pare 011-

tI'O di., umuI &BOra tratar" Alfredo. 

S.-Sobes, alia ficou tio eoGancaclll. 
118m li qUlr collflnoll .. _lIhi_ di ... 

Z.-E a lU. quarhla aiDhi ! , 

S.-Deu. nos livre, olha ali. ropu 
tanta praga a nós, que .. fossem. calDr. 
certos, ｡ｴｾ＠ já nÓl 010 D"ovaraavamoa- a 
DIIDGa mall. 

Z ie .Dal, di&. o lIi...- '\ .. prep 
",'U .. !I1o maUa C/JII74U.J gordO. 

S -Tu,lo ido 510 paixões, mas. mal 
a m .Ih s, qae ainda nllu .. &&lII0I Im 

mell mis. , como dizem. 

Z.-Ja slo lete horas. ti tempo d. eu 
I. fa-er , (ti ria da boje, nlo quero qu. 

atrlo. diga que eu por callsa du mas
!, c!elxo minhas obriga0lJ4I1 . 

• Ｍｾ･＠ elte ti o motivo, 010 in,iat. 
ｾ＠ a'.joes. 

1.-F1Itlo, at' amanhll, 

,I. ieul, nlro deixa passar ca .. a. 
, .' 1 malha, 'Iin , 

F. 

Sem titulo 
Lobato, ui todos OI di .. p6r-SI 
'ro com lima alllllll' "" mercaio. 

-

{ 
\f 

I 
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Co .. certo ,auda lino. por acompa
abal-o. 

Com a 101 encantada. porqae nlo ap
,a.--u rualS. 

Com q.em manda tirar retratos. a de
poi. para nio pagar diz: NlIo pr •• a. 

Com a grande matilha de c:acborro • 
q .. Y&Baeilo .. cidade. 

X.P. T.O. 

EU1.birro ... 

com certa moreninha da !'oa do Prin
cipe. por ter aberto uma flIbrica de uai
te , rua da Figueira. 

com a mesma, por nlo tar horu. 

ooro a m .. ma, por ter tanta ralta de 
azeite. já combinou. 

com o contra-mestre da labrica para 
fazer seria. 

Eu ,i mas nll:o digo nada: 

Toma cuidado molatinha 
com quem pu 3 na rua, 
que póde fallar alguma visinha 
e o embirro COGtlDua. 

Os dois sobrad08. 

Um ｾｲ＠ de pince-nez I 

Um marreco tocar tambor I 
Um porco vestir calças! 
Um c3Y&llo de oculos ! 
Um boi de ch.pêo de pello! 
Um cachorro dv Iuval ! 
Um gato cheirar rapá ! 
Um carneiro a sobiar ! 
Il: um Iiogllado cantar! 

1&.1 
CI 
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