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MATRA A 
Periodico critico 

• pUBLIca-SE as OUlaTAS E DOIIIGOS 
TYPOGRAI'HIA-RUA DE JOÃO PINTO N. 28 

--
Parte Séria- v 

A Quarentona 
(AVIZO U IIQÇU SOLTEIRAS) 

Queridas leitoras I 
Nlo vÓs espanteis 'desta ph:ase; é a 

penas a verdade que este fraco escriptor 
faz vir a.ume não abusando das Exs. 
lei toras; porém, re parando no seu viver 
monotono. • 

As leitoras 8upporrio talvez que seja 
uma nOl1a entre as velhas sortes que as 
loterias favorecem, não deixa de ser 
uma nova, idade porém; comparativa
mente com a ｡ｶｾｮｑｂ､｡Ｎ＠

N.137 

bricam com bonecas; om qU8fitioDa
mos uesle ponto, maxlmé nu ori&J19U. 

Pergunto: Qui o pensamento 'P' fa
&eia qua.ndo aeotado. a brincar aten
deis em vossoa colloa nma bo .uer 
de panno, quer de cêra' 

Eu nlo desejo explicar ... ｾｪｯＮ ［＠ .. 
porém, a Candinha qu'"iiga o qne do as 
c:rtançaa ! 

ｾ Ｇ ａｳｳ｡＠ idatl.1l innoceJtle pretendeis at
ting"r aos "Into-o logo a nRtureza
apezar de ter attingido a essa idade, jâ 
nlo é mais a innocencia que te faz aspi
rar uma boneca de panno ou cera ... sim 
... deseJIls ir para .. janella, distrabir-se, 
vêr quem passr, ter um namorado em
fim. Logo, não só pela assistencia a ja.
nella ou se pelo rosto do jovem vosso vi
sinho que te attrahe, com certeza não 
quereis mais possuir nem brincar com 
bonecas; digo isso púrque à nllt!r.vel ｮＧ･ｾＭ
5a id<Lde. E' triste viver até essa idade! Eu con

fesso-as. Ora, a leitora nllo se lembrará tam
Mas, entremos no assumpto das ida. bem dos dez annos; aspira n'essa idade 

des minhas leitoras,segui bem o fio d'on- o que' Os 20 annos, epocha do casamen-
de quero chegar. to. Nilo é' 

Todas vós que tendes dez annos; e Advinhei! E' exactamente o que as 
que sois maiores, bem podereis tirar-me moças desejam quando entram n'esta 
desta illusilo ! quadra ta:o mimosa! Sou da mesma opi-

Bom, a moça recebe este epitheto logo nilo. 
que entra o seu pensamento na parte Ma!, leitora querida, nl10 qllizeste 
philosophica-o raciocinio - tempo do casar qnando tinhas vinte annos, agora 
de!8nvolvimento das ideas, logo, no co- que os 30 vos bate' porta o que quereis 
meço dessa idade desejam atormentando fazer' 
,eus pais, possuir uma beneca, etc. Advinho o VOSll;l pensar. Usai o indis-

Btm .abemos que todas as meninas pens&,el pó d'aI'roz com o unico fim tal-
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.... te occultar u rapa; asais mil ｾ＠ .. - ｾ｡ｴｲｯｴ＠ 001118'11 do mociD1aOl, , .. 
lidadM de cbeirot; ele '1aaDdo em yel M- ｡ｴｱｲ｡ｲ｡ｾ＠ I8melbaaw ､ｾｯｲｯ＠ ... 
u. ao espelbo nado 18 o pô d'arrol tem qae, g r. t a r a m haJa, r61o, 
f.iln e/l'eit.); lim .. ji .. \1 o lroatelpi- ｡ｾｧ｡･ｭ＠ DIO chegllSle D aqael1& 
cio d_mpuWlade, 1.10. 

N' .. idade, qUDW .. oou aiada .. -
UOlOheiru ! 

Agora, eis a ,aadra da qual m. occa
po: 40 aaaos ! 

Pergunw-yOl. B qae pen.... e o q.e 
Iazeis a' ... iUcle , NIo .. 1Ies. Eu yôl-a 
digo. 

Sentada n'uma cadeira, oom o rodo 
earllgado e .. tlanobolico; pensando no 
jovem de oatr'ora 1101a .. &0I: 

A h ! mon t'Mr, dg" ､ｾｪｴＱ＠ "011$ Gllu 

Oei jamais pllfS j' la t"OUDerai. 

J. G. M. 

o ESPECTACUlO DE DOMlNCrr 
Nilo era o meu intento lsuçar mllo 

da peua para descrever o ｾｳｰ･｣ｴ｡｣ｵｬｯＬ＠
porém, como presenoiei outras COIsas, 
fez-me com qUI) dés e pu bhcldade a es
tas poucas li o has. 

Domingo, dirigi-me ao thealro, afim 
de apreciar o coac8rto vocal e IDstru
mental. Quando lá chegueI, encontrei 
｡ｬｧｵｵｾ＠ jo,eus que tocavam ca'larios e 
saplllho de folha, o que ul,> encommo
dava; comquauto fosse ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ o numel·o 
de tocadores de sapinhos .... 

Um typo jA velho, entendendo que de
yia ｡｣ｾ｢Ｂｲ＠ com a'luelle barulho, e co
meçou a de. compõr os mocluho· que to
cavam os sapi/lhos. 

Este typo os rapues o appellidaram 
de mal /in cachar; (appcllido que lhe 
cabe per{eitamellte três biM.) 

Um outro typo, estava com o chapéo 
na cabeça na occasii\o llm que se repre_ 
sentava, algaem que via, gritou péo!? e 
elle tambem dirigio-se a UID mucinho 
• dil8e-Ihe muitos D\lmeS lojuriosos; os 

. . . . . . . . . . . . . . . 
ADte, deste barulho, jl algaDl 

DOI tinhlo dado um tremenda IlAItM.i. 
DOI artista. qae tioblo abaudo .. ... 
ciando nrieda:ie e encutaado .... .... 
lIIesmo 1. .. 

(81 to"jOllr la même chale 
menl pOlir "ariation.) 

O q lIe nlIo acbamu. justos, poi. OI 
tistu lyricos, slO dlgDOS da 18 

ciarem. 
Eu slIJlponbo que eUes Dlo luem 

n'isto porq.s, a Doua platél é um 
exig.nte, e ja sabe o que é bom" 
Dão pl"tsta;porem,boje é o ｯｬｬｾｩｭｬｯ＠ •• t., .... 
tacalo, e vamos arpreciar ainda aIDa 
os masco-femeoiaoa, 

Mar/in Cae1uJ.,.. 

MATRACADAS 
Embirro ... 

com o AI frodo porque já de todo 11«
deu o Verniz. 

com o Zti dos Sagui porque aioda ... 
acabou um barril de pomada que ti"
em casa. 

com corto cueiro que quando • 
theatro ó para brig:1r, com cium .. ｾ＠
uma Madama que chegou a pouco t.-. 
po da Corte. 

com oZé das pereiras porque DIo qu. 
saber de desgraça: o morro do acoIIg.' 
é trompho ! 

com o Carlos por 
dos Vergalhos. 

• 
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CIOm um \aI roba ..... , porq1lll agora oom o metIDO \IOr diz qal, quaclo IDa-
... mail comporado. blr a in.'raOQlo,requr ao miall&N para 

Sim, .. nhor. 
ir .'ad .. r. 

ocm um OIlebrl poeta 
.. m rlllejo. 

com o m_o por dllII' 9al aa .... 
porquI "UI jlllrada embaroar.ni d.pedlr .... cla_ 

aiaa I pedi em UDlDIIIl&o. . 

Cr.U! meu Daus ! 

acmmigo mesmo porque nlo saio do 
MeDina Deus, al8i\ando a minha p .. 
qUDa. 

OtlÇa. 

Vai acntando aol outrce. 

o ｃｯｾｴｴｊＮ＠

MOSAICO 

Um bilpo pergnntoll a 11m BleDiDO ae 

ÂOS dous Joãos 
non annos:-Diu-ml, m I D amip. 
onde li" ｄ･ｬｬｾＬ＠ e dar-te-hei IlIDa bella 
imagem. 

-com certo pelintra que yeio de Porto- -:ReY8rendilsimo .. nh.or, rtapoadlll 
A.legre co"o paisano enio teado em que a criança. e dar-vOI- hei dllU, .. me 
118 occllpar sentou praça. dillS8r onde Elle nlo .. ti • 

éOm o III8IffiO por naMorar a oerta MU· 
lber na rUI da Carioca. 

ellm o lBesmo por se gabar do que nio 
laz. 

com o mesme! por que em veE de ir 
a i nstrucç1io marcar passos. yai para a 
rua da Carioca. 

com sua camaJu por dar corda a todo 
o mundo. 

com e L. por andar Hludido. 

Páo no bicho. 

com o mesmo por fallar mal do L. e 
ｾｧ ｯ ｲ｡＠ praticar as mesmas aoções. 

com o nariz de F ... da Fonte Grande. 

com o mesmo que diz vai casar sem pe
dir consentimonto ao pai. 

Pacholla ... 

o Sabido 

com o Pedro relias por diLar qUe vai 
sentar praça. 

. . 
Ua!a-oclama da octte d. ｆｲ｡｡ｾ＠ qU

rendo mratar-eu ｾ＠ ao oe1lbre 
David pintor historio, 8 pedio-lh. llte 
obsequio. 

-Madame. disse o grande arU.ta, 111 
sà pinto a historia. 

-Oh I diabo I •.• entla quem ml pin
tara o resto' 

A PEDIDO 
-------------------------

. M .... 
Viva quem quer e nlo pode 
Gosar da tua belleza, 
Fruir tua sympathia. 
Teus extremos da firmeza. 

Viva quem quer enio póda 
Ter a/fectos de ten peito; 
Vi va quem nlo quer. podendo 
Por meu amor a seu geito-. . 

. 
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Vi,.a quem quer e na.; pócle 
ｇｲ｡ｮｾ＠ em teu coraçlo; 
Viva quem nio quer. podllOdo 
Eutender minha palxiO. 

Viu o teu infeliz bardo
Que só te IIolbe-adorar;
Viva, tu, mulher ingrata 
Que nlome sabe. pr.ar. 

Arreca. 

-(Ao Epaminondas» 
Podae geJtlo, q.e nueea no mundo! 
Em urso inlllundo, eu 'ou contar-te 
Eacolhi frues, seductoraa amenas, 
Mas só apenas, para retratar-te . 

Tu és herbIVaro,que nos metle medo! 
E que bem cedo, CCllheràs a palma. 
E's loeuê de talen to nobre, 
Mais qnp. se encobre, em ignobil calma. 

E', conhecido, como um portento! 
Mas toma tento, meu Fypaeto. 
Mas um lavanco, de talento horrivel, 
E' tio terrinl c' um Halieto. 

Tu és uma harpia, q 'nos faz respeito ! 
filo peito a peito, porq ue és escarro. r. mlsanthropo, qual nlo ha igual, 
Nilo fazos mal, porque às bandaro. 

O segundo Camõea. 

Triolet. 
o SECCO DO FiSCO 

O' fISCO ! Ó fiscal do cisco ! 
Deita cal !l'aqelle becco 
Não te faÇlls tio arisco, 
O' fiscal, faz cal do cisco ! 
V é que ° becco corre risco 
Se o fisco niO fica seeco ! ... 
O' fiaco ! b ficai do cisco . 
Deita cal n'aquelJe becco! 

L. F. 

eu 

2mbirro .. , 
com a casa de jogo do Ticotico ... 
com (l mesmo por andar agarranllo nlo 

só aos homens, como filhos de familia. 
para tal fim ... 

com o mesmo por nlo querer traba
lhar, 

Aconselhamos que va tratar de 01-
tros meios 'lu. este nito ganha. a. , . , " 
vida ... 

A arap14ca csiàarmacla, 

Variedade • 

Os pombos 
Estavam ainda na lua de mel. 
E creiam que a lua de mel d'uDa noi

vos jovens e ricos, sem cuidados pelo 
presente e sem receio pelo futuro, deve 
ser uma oousa muilo aprecia vel e muito 
romauesca. 

Pois a vicondessinha ja não dizia ou
tro tanto. 

O Alberto, o marido, era um anjo, UID 
rapaz encantado, uma tentaçllo da casa
ca. e gravata branca; mas qual é o anjo 
que nllo tenta adorai-o esses outros an
jos femininos, que llOS prendem n'oma 
longa madeixa de dou ｲ｡､ｯｾ＠ cabellos, 8 
que nos arrastam no reflexo pallido d'um 
olhar doce e voluptuoso' 

K era por isso mesmo,! UI) a coudessi
nhas não se julgava completamente fe
liz. 

Quizera antes que elle (osse {pio, de
sastrado; autipatnico, para ella nlio ter 
receios, e desejar entiO que possuisse a 
bellem viril que a seduzira e que. de
sesperava. 

N'uma palavra tinha ciumes. 
.De que' 
De ｱｵｾｭ＠ 1 
Nem alia meslllo o sabia. 

(COI1tifllia) . 

• 
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