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Pe iodico critico 
PllUCI-S QU US .... IH$ 

TYPQGRAPRlA-RUA DE JOÃO PINTO N. 28 

Anno III Domingo, ., de M orço de 1883 N. 18 

Parte Séria 

Receios no mar 
O mar ligeiro se agita, 
No seu rundo alguma cousa 
De Ignolo se precipita! 
Enoapeladlls as vagas, 
Proourao d'aquellu plagas 
Onde sabarq domW'ar, 
Itcpelllr <> estranho corpo 
Que busca ,iver no mar. 

Prazer, al3gria, gozo, 
O mar exclama sorrindo, 
Eu sinto qUllnd9 ditozo, 
Sobre mim o marinheiro, 
Guia o seu barco vnleiro 
Mais ao norte mais ao sul; 
GORtO de vel-u boiando 
Entre mim e o cio azul. 

Sordo, vendo /las ｡ｾｵ｡ｳＬ＠
Pobre mortal temeral'io, 
Lamento-o, dando-lhe maguas, 
No págo doe meus abysmos. 
Da morte nos paroxymol 
Entre as vagas com furor, 
O homom desapparece, 
So o mar Bca senhor. 

Mas ver, assim ･Ｇｾｄ､ｬ､｡＠
Nas prorulldezas das ondas, 
COllsa tio descoohecida, 
Nllo tolera o meu imperio: 
Ou rle cohre " teu Dlysterio 

--

Ou afasta-te da dll ... 
O oceanojà gaerda, 
Muitas riquezas em si. ' 

. Eu IOU, respondeu alt.vo, 
Do mar Il viaita ..aranha, 
Do &alen to lixe. pie . o, 
Da iodu.trio-II" iOIfIlIIU>, 
Do conllDeroio alta. lot" 
E do homem sem rift); 
De tudo que tem areado 
A obra mais oollOlal ! 

VP!lQO o ｹｾ＠ imprfllt:l, , 

ｾ＠ Ｚ･ＺｵｾｮｾｾｾＺ＠ ｾＡＺｏｾｳｾＬ＠ . 
Eu levoo se_ 1lV., 
A outra li UIII _ •• ! 
U no povos, e nações, 
A tAl, vencendo ó espaço. 
Sei ligai' os corações. 

Nilo te amijas que meu leito 
No teu corpo mergulhasRb 
Até as aguas rendendo pleito, 
Eu-o cabo submarinhn, 
MeuraDo do meu de_tin.>, 
Amo a Deus que te criou 
E me curvo ao ｾｳ＠ (\0 gonio 
Que mais um Buido domou! 

No mar simulei a ｳｩｮｾ＠
As vaidade do reg resso, 
Os receios da rotiDa, 
E do cabo da grandeu 
Pintei a oobre certeza, 
Que tAm o merito real, 
De encontrar por toda a par:e 
O IIpplauso-l niversal ! ... 
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SeoçãO Partioular 
pa-o todu u v_ q •• o tal cpoela __ ",;,.<'! 

dantadoa PS'" por aqaelle lqJ.r. 
Coitado, oomo é digno ..... ti ..... 

poeta I 

..lO TAL POETA 
Veio .. te eagraçado typo por .. te jor

lIal d" •• r de ••• VIl'lOl qUI! lhe (o
rlo oferecid,'., 

Poi ••. s., estA DOS QU08 de insultar 
algullm e de dizer q.e 110 venos de pé 
quebrado os ta .. que yjrlo a lnl no nu
IDero atraudo f! ... 

Ora, melbor I8ria t::andal8tl col
locar na sua uoj... uma d.nta
dare, já que a 8aa .. tatoda pobre, por
,.e nunca se vio u .... cbocca sema den
u. e colDer como um .,. .... Uo. 

E' lDuito bonito, si., quando orrerece 
algunl vel'lOl por um jornal e que iu

• •• 1&01 nenbum em ai encerrlo, ter uma 
t8lf*ta da ID8S1IIOi ｾ＠ iúo ., séri., 
moral e nio cb,ia da :.lIapr<>perios. 

S. s. assilD nlu la. 

Mas, como tal", ignore qnem lhe 
telD offerecido tMI versos e ali uda-os a 
ou treID , dir-Ihe-hei que se soubesse, 
elta cidade não seria bastante par. cor
rer procurandu um cantinho para se oe. 
caltllr, inteiramente en,ergonhado e 
amedrontado. fazendo as 1m as vezes de 
11m .-o leproso. 

Aquell81 versos, saiba 8. s. nlo disse 
mais que a verdade. 

Um moço que eacreve cartas decla
rando o seu amor a uma moça que caIO 
aenbum faz e fazia delle, 'l que o chalDa 
IÓ de creanÇll, COIDO temO$ de tudo isso 
evidentes provas, era por .:erto digno 
ele uma censura seria porelD, 8. s. desco
IIheC6r e iSio 010 4Iuiz dar a mão a pal
matoria. 

Nlo tem .lII&ute I Poeta lem .m.u" • 
nlo tem inlpiraÇllo; e eu nlo sei COIU 
lues .inda verlOl' Ah I 6 com o IIIXi
lio do Caslmiro de Abreu, fazendo 
imitaçêJel. 

Qne poeta !. .. fonte feito iuteir ........ 
te l. pre!sas. 

No tempo em que eras caixeiro de a.l 
Ph.rlD.cil, gosava1 de me1hor couoei. 
e nlo te appellidluam tanto de va .. -
bundo como .otullmente te fazem 

Empreg.-te, deixa-te de poesias vai 
apreuder um oftleio, enio estejes a per
der o tempo. 

Concluindo, nllo posso deixar de rl'
commendar-te que toma portanto senüdo 
ou reflete b.m quando tiver .. de escre
veres llOutra mim. porque llboI, nle 
iguorarb pior oeAo qu' te estlmott&N 
como os gatos que corro de cua a cact
te; nlo me queiras hem, ou conheço qae 
te faço mossa ... 

Basta por hoje. 

cO ＸｉＭｯ｡ｩＱＸｩｲｯｾＮ＠

Assembléa da Rapasiada 
------------

RESUMO DOS DISCURSOS PRONUN-

CJ.lDOS NO PALA,CIO DB CRYSTAL 

10.· Seleção 

Feita a chamada achllo-se presente. 
12 srs. ､･ｰｾｾ､ｯｳＺ＠ o l° secretario lê am 
roquerimento, do Jor. Carlos poeta, o .ual 

Pois bem deíumol-o ainda a transi- é da maneira, ｾｧｷＮｮｴ･Ｚ＠
hr o Matto Grouo em busca do. olharos Peço permlss para edificar um pa
da que tem por Ｎｵｾ＠ amante, a qual ao I vilhlo atraz do theatro, afim de faJer 
laJo deseu verdadeiro e constante, eos- n'elle minha moradia, e escrever mi-
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nhas poesias, dando mail .apanQM a 
minba mau. jA que Dlo pollO caam<>
rar. ao menOl vejo Oi Ol1trol, e limpo a 
«baba •. 

Outrolim peço lamb.m perminlo para 
que ee mande arraucar u trilbo que alli 
oa8la, evitando ｡ｾＮｩｭ＠ ､ｾ＠ au cahir nA" 
qu.brar a «dentado ... Â ,inado Carlos 

Poela. 

O SIt. RODOLPHI):-Pede :I palavra e 
d4!pois de algumas considerações diz que 
o «Poeta. nao deve sei' ｡ｴｴ･ｮｾｩ､ｯ＠ no 
quo pede, porque uma vez q'ltl Stl mude 
para IA, pode escre,er sonetos no Anjo 
louro, e copiar a ｣ｲＮ｡ｲｶｪ｛ｯｾ＠ nas paredes 
das casas d'aquelle quarteirllo. , 

O SR. CURISTovlo:-Eu voto n Cllvnr 
do ｲ･ｾ･ｲｩｭ･ｮｴｯ＠ so o cPoota. btlr um 

. soneto ao meu Cormidavel nariz, 

O SR. Vn:o.u:-Apoiadll . 

O SR. L.wRo:-Nllo apoiado. 

O SR. Joio DA SILVA:-Dizquc tendo a 
Mandar. met& am taqueri1llentl> li p.
,Ie li. protteçlio da casa. 

Vai a meza um requerimento do sr. 
Jolio do Silva pedindo permissão para 
pescar 11m «iingundo» que o impede to
das as vezes que qa.r vei: a menina. 

ｐｯｾｴｯ＠ a votos li approvado o requeri
men to e despachado. 

Dada a hora levantou-se a secção, 
ficando e m discusção a questão d o 
Poeta. 

Matracadas 

CONVERSA DOS AMIGOS p, E A, 
Venha cà meu amigo 
Quero um segredo contar, 
Vê bem ... não queira depois 
Na eMatraca. publicar. 

S.,redo •• quV') 
No qae tu .,.1.01Iyir, 
Poli alJiatarla , ImportaDte 
Que malta DOI ui .. rtir, 

Se o nOfOC!o é de .. redo 
'1'11 poda enUo me dlller. 
Que deme já- dou a palav ... 
ｑｵｾ＠ "'ngu elll ha de saber. 

LI vai obra ! ....... 

E' tio leio o Ant. ... 
g' tão cynico ellllmoral. 
Jã nillguem () respeita, 
1'Iesta grandJ capital. 

Por seus iuilLiuctos·pavurllO. 
E completo dl1smazello. 
Tem levatlo caoheirada 
D. tirar Pdllo • cabello. 

Até os proprios nrolOl!ues 
Ao vel·o cl'az..- as rUII, 
Vão puchal1d .. lhe aouaaa 
Que 80 ver .... parece 4"8, 

E' tio COMp!'ido .Ue 
Que dà para lII,.dlar, 
Mesmo o cabo telegrap l\ico 
D.8 ilha de ...... rapiu'. 

Tt'ibuna». 

Aqui Mora Defunto !. 
Vimos dar as boas Cestas 
A estes Dobres senhores; 
Que jà nasceu o meniDO 
Em Balém eDtrs pastores. 

Esta casa cheira brou 
Aq ui mora algum judeu: 

ｅｾｴ｡＠ casa cheira a UDto 
Aqui more algum deCunto. 

LlJ-LY. 

-«0»-
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... o A.. 4i11t: ........ ｾ＠-.......... ..... 
- I ..... por 0IJdar ela ,w. 

I •• &lIdata ...... .. 
..... .... U ....... ... 

Mia • por ... para ti .Ia INI lliNi OI 8ID ILir 10 ,.,. ..... 

- a !MImo por •• r de 
CIId$u, 

doi flGe DIcr.. meHerlo • 10111• 

porta bI8I torIà. . . 
Ê .. r YIIdIa. .. cU. a,reoIa4er do ...... 

cA. Fiuu.. 

IlIHt: O/lU BIS AIDIES ＮｩＮｾＮＺＧｊＺＧ＠ •• ::: ... ,. 
q •• ° piip ia tiDba aa&itleito ° ,... ao .aal acha-.. com ｯ｡ｲｬＧｴｪｲ｡ｮＢＧｬｾ＠

. ｾ｡ｲＦｵ＠ amol'Ola •. qaeao OO/apromjaso de que rOi faUel 
•• iala-'eira. 

q. o lIIeIJao d...... qae breu lar-
..... o oal8Oro qae leIO em AD&OOio, 
porqae 1\ ... Uo 1eap e aUm de chegar 

muito CIIIOado, Ih 1\ prejadicial a 
.. li ....... porque (I calçado gata-se 
oaa •• ile IaeiJidade .• 

que eu promem de " llar ao Jeitol'8ll 
de uma moça qae blo .. be o que' civi
lidade, PONm, ...... para o,!'ra ＬＬｾ＠
qae.u voltar 

'===== 
AFP'OOADO 

Coo.ta-nos que morreo altOfado 
&ra fi'am copo de Bingibirra, o nUIIR/) 
lega ChrysllDto. 

Lamell tamos ao in reliz . 
: ( 

.A PEDIDO 
. 

Pergunta-se que ao dia 25 lIou re am rollo, feitos 

por meia duia tle V&gabando. 'Ia, de A directoria 'elha da Sooiedade C.,... 
JlUlagem a .. ta cidad., andlllo d. cano Oualaca Unido A r1i'Uca, qUllndo • 
daodo viv. e iasallando as farnili., de- 9.e pretande 'azer uma reunilo para 

• • _- JU'&OS de contu. ClD_. 

que os mllSlllOl apaab.rlo maitas fio. 

r.tadas e aiada aio bulerlo, porque ｾ］ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾ ＡＡＡＡ ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ ＡＡＡＡＡＡＡ＠
eU .. mereciio maia. AlUIUDCios 

Um Cobrador. 

qllO depoi. do rolo acabado, todo. coa. 
tio Ma rictoria,mllao aqueU .. que alo 
.. m.Uerlo auim como ell, e dizem que 
derto 1OOOt, Ie, .. , cabeçadas e I1mp.r_ 
nJet, ele., etc:. 

Vendedores 
Precisa_ae de boa vendeliore para a 

Matl·aca. Paga-se bem. 
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