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AlDda nao chegou para uó o momento, epols qu 
gal aram -o poder os con ervadore', de podermos ､ｾ＠
no so pede tal de honra renuer-IhHs culto p.elo em 
pnbionamento ao progresso da 1>05'1' prO\'lnCI3. 

Ell., como que adormecld pela fraqueza dos que 
se ditem mi ionarlo! do progresso, exhausta qua I, 
sem poder crguPr-s& do torpor em que jaz, e.pera so
mente a occa"lao que efles de si se compadeçao dau
do-lhe força, suspendendo- a á guial-a no caminho 
do adiantameD . 

E ,a hora, porem, ainda DaO <oou. As . uas ,?ais 
ｰ｡ｬＮｰｬｴ｡ｬｬｴ･ｾ＠ nH ... e idade" Impellldas pela convenleD
Clas de partido polltlco, pelas z.mbiçõe ､ｾ＠ glllrla., 
pelo orgulho de querer principIar mas nãu ae acabar 
o que por outros tefe prinCipiO, ｣ｯｮｳｾＱ＠ vão-so nas re
giões do occultismo, e Dt 53 escuridao, quasi des
ｰｲｾ ｺｯＬ＠ só sahlrilo quando !1. vlOganças estiverem 
feita _ 

E tudo ｾ＠ 8a>lm ! muda0-se as s!tuações, IDas soffre 
8 march progressi v do p!iz. 

QuaDdo o. IIberaes estavam no poder SI não trata
ram de eDgraadecbr o àe eorolvimeDto material, m.o
ral e IDtelleclual da no sa C3ra patri •. seus homAns, 
por m enlhu laslas d'llberdade arrojavamse denodados 
para de pedaçar o grllhõe que maDletAo aloda os 
pul os de uma IDmeDsldade de illfeltze ' , Hraocados a 
patrla ｰｾｬ｡＠ a lucia, pela força brntae atirados aos 80f
trlmeDtc.! do C3pltvelro. 

Agora trocaram-se 8> .ceuas, a liberdade não tem 
echo na maIOr parte dos govermtas, que, cada vez 
mal, agrilho' o e a raça lOfeliz da descendencia a
fricana. 

Quaodo o grito da Duna situação repercutiu por 
toda a parte, como o echoa r do mil canhões, se cahl
ri" mortas mUitas no aS e peraDças, out ra 'se ｬ･ｶｾｮﾭ
taram à força 8nthDSlastlca dos novos governadores. 

Elias, por m, lã ｶｾ＠ desfallecend:> do n .. ssc. co
raçlo porque nada lemo, nada vemos de melhor,supri 
da emfion, as nece Idade de a nos a pequeoa terra. 

E' preel o ｱｵｾ＠ oao de mere,.ão por taoto o gover
UI ta do conceito em que os temos, daodo força ao, 
lOtere les da Du prU'-lhcla, concorrendo com .eus 
e fo rço para o seD progre so, e SdU de eOY<llvimento 
mau I b lOt.lIeclual que jazem adormecioos DO leito 
do queclmeoto a f.lla de Impul lonameotc>, de meios 
que .o po S o oleul-o. e aquslla 3 altura aque merece. 

F orça, e vontade e Ｑｉｊ｡ｬ ｾ＠ amor a ｾ｡ｬｲｩ＠ que é tao 
cara como aquella que nus laDçou á claridade do mun
do. 

ｾ＠ A ＿ＢｾｾｾｾＱｾＺＧ＠ ＿Ｌｾｾｾ＠ t /if8C 
ｾ

Ｇ＠ mais b"nlLa c mais sympa thic,1 dOi C 
Desterro, feita pelo - Moleque _ 
nos pareco nlIo ter sido muito since
ra, e por essa raza'o ,1 - M,ltraCJ_ 
oerije-se ｡ｯｾ＠ moço do Oe terro a fim ｾ＠

ｾ＠
de lhes perguntar: 
Qual a moça mah bonita do Oester 

ro? 
Qual a mais sym patica ? 

ｾ
ｊ＠ Rogamos a esses distinctos moços 

que se dignem de remetter suas res
postas para o ta redação até o dia 12 

-do corrente mez. 

U J 

ｾｾｾｾｾｾ＠

A questilo do Odaci lio do «Jornal do Commercic. 
com o Horacio da Regeneração tem dado que fazer lO 
ｾｉｯｭ･ｳｩｮｨｯ＠ ｾｵ ･＠ já publicou ,luas declarações ｾｩｬＢ＠

do nlio serem de a.a lavra os escriptos que pelo, .. 
gundo anunimo tem sahido publicados n'esta folha. 

Ora Salomé, pois isto é chapa antiga; tu , um ri
paz de' expedieDtes fazer declarações quando ninguem 
ja acredlcta n'ell as que sAo sempre feitas pelos propi. 
os ｡ｵｴｯ ｲ ･ｾ＠ de artigos para se verem livres da respoQ· 
sabilidade, e para de,vanecer u que por uma simpl_ 111""111If\;JJ 
palavra conhecem dando elles sahem e para oodt 
vão .... 

Deixa-ie disw, oh ! SallllOé, a gen te n:Io tem melo; 
vae atirando para a frente o que sente e deixa I. qOI 

soffrã) mais de quatro; olha0 adagio: Quem ｮ ｾｯ ｱｵ ｬ ｓｬｲ＠

ser 1010 nno lhe vista appelle .... 

OOctacilio Ei um paspalha:o, é um embrulh tudo, 
tu bem o conheces pois com eUe já represeolal", 
sim, com elle que era eDsalador, de patente, hum, di 

pa tente 

lio dtis o cavaco em elle te disendo que est:\ de '0-
cachotaDdo emas fasenda, do Rio GraDde: apanbl-o, 
de geito lOete-Ihe a mAo nas algibei ras, pucha-Iheo 

, th ｾ＠
cobre e corre a pa"ar metade dn Rl ugue! do el 
por que elle .. . . - esqueceu-se - d'isso! . 

Deixem-se de brigas, de maio a abrilnilo ha quo rir, 

ouvi<tê, ouviram 1 ! ｢｡ｾ＠
Quaudo não, eu pego vocés dois pelas orel has. Q_ 

com a cabeça uma na outra e faço cantarem, li • C3 

tiga ｾ＠ do ai-al-ai ! 
Oh ! ｾ｡ｬｯｭ￩Ｎ＠ ｯｵｶｩｳｴｾＬ＠ bom. bom r u 

E tu Octacilio pega no cartapaço, bota dentl'o • Clr 
do A B C e vae para a escolla aprender a ler . 

E'uma miseria, olha que tu ha taDto tempo 
frequelltas ainda Dada apreDdeste, e estàs Uo a 
que, quando se falia em alteza- altura, tu pensa! 
é alteza - priDcipe • 

Deixa-te esta.' que fica ao meu cUldadu recolll!ll' 
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l\lnt raca 

dar ao mestre que te dê uma boa duzia de bolos ... hem 

quentinhos. 

, 

Ze Pati ta. 

Factos e BoatQs. 

ChamamoS a atteocllo de S. Ex. o Sr. Dr. Chefe 
policia para uma malta de vagabundos que inCeI 
as nossal pequenas casas de negocios, eutl e-

ndo-se a toda 11 sorte de vicios, donde, cremos, a 

" uMndel:1l0 tamliem a gatunagem. 

tou-se 110 cemiterio publico a Exm . SI'. D. 
de M. Cardozo, esposa do sr. alferes Theophilo 

"arelos,o, que se acha na provincia do Rio Grande dI! 

Os larapios na noite de 5 do corrente, 
casa de uegocio do Sr. Oliverio V. de 

. llndlo \odo o dinheiro que encontrar!1o. 

visitaram 
Souza lo-

o corrego denomiuado Fonte Grande está 
IIltado. Do acUvo e zeloso lillspector da 

publica esperamos providencias. 

-J'r- '*" 

em pes 
hygie-

A illuminaçllo da Praça Muuicipal, 
w.lpalgacla quasi todas as noitec. 

conserva-se 

idencias. 

'*" -t 

RETRATOS A PENNA 

José de Araujo 
Rom rapaz. Encetou os primeiros passos da vida, no 

10 . 

Aborrecido de aturar fl'eguezel, fez-se. contra-re-
do palco . Tomou amores pela vida, fez-se actol·. 

. o 9,eu talen(o, soube conquistar as ovaçlJes do pu
ICO. '1 em a;res de capoeira. Furo:! ｾ ｯｦｦｲｩ＠ velmente. 
Tem vocação para chicana; e na memoria todos os 

d" 1:odigo, decisões, regias, alvarâs, avis"s, 
ｾ･ＮＬｰ｡ＨＺｮＰＹＬ＠ sentenças, notações, etc., etc. , etc., etc. 

ora oro 
Tllm alto pr ｴｾ ｮ･ｳ［＠ pela trombllta do povo, esperd 

tI' umpho da & tcaD' . 
E !Joro\ amigo, e (;IlOUrOSo de coração. 
P alie a c rI,1 de h 'li entendida. 

me 

Aborrece ao adulador . 
Traja com gosto, e passa uma vhla de encantos. 

. ａｾｲｲｾ｣ｩ､ｯ＠ de aturar passageiros, vai entregou-se à 
vida . intima, e dlsfructa no silencio da habitação o 
precIoso lucro, ganho com túdos OI sacriScios . 

. Jóga bem o bilhar, o só lo, o marimbo. o gamllo, a 
blsca, os tres lete, o sete e meio, o nove, o vl!ltarête, 
o chadrez, o domino, a bagatella, o trinta e leis as 
damas, o quimpho etc" etc. ' 

Em politica ... Santa Barbara Virgem, 810 Jerony
mo. 

A sua philionomia, , expressiva. 
Alfa.vel no seu trato, Nlo duvida derramar lobre os 

ecess!tados, o cofre du nas generosidades lem ao
ｾＯｩｲ＠ de semelhante virtude ... o desejado ｰｲｯｾＮｩｴｯＮ＠

Tamhem Deus, o conserve para bem ;ie todos. 

• 
Para varIar. 

--------------------------------
Um barllo vai a cau. de um cambista e pede-lhe 

100$ emprestado, 
-Tenho o titulo de bado . 
-Estlm/) muito, DIas nllo basta. 
-Como nllo basta 1 ! VocA nllo annuncia que \lm-

presta .obre titulos , 

Um bohemio a outro: 
-Alldo a procura de quem me tire uns calos 116m 

dór. 
O outr": 
-E tiU de quem os tume calado.,. 

Pergunto a quem sabe amar 
Qual é mais para sentir, 
Se à amar vivendo ausente, 
Se é 'l'ér e não possuir 1 

'*" 4:-
Um estudan te de medicina vai a eume e cahe-Ih e 

por pllnto .Fabre typhoide ... 
_ Vamos, diga o que sabe iobre o ponto, diz-lhe o 

examinador. 
-Que heide eu dizer, sr. doutor f... respondeu-lhe 

o estudante, que nada sabia da materia; poderia fal
lar-lhe banhado em pranto: dessa molestia fatal mor

reram todos os meus antepassados I .. 

Os .anhores assignantes que tem - mllo larga, -
e que se achão em atraso com as respecti vas assigna
turas, gostllo ao que parece de ver os seus nomes pu
blicados nos jornaes, é o caso que o - Matraqueiro 
jã gastou seis pares de ｾ｡ｰ｡ｴｯｳ＠ em correr ao encalço 
d'sqllelles que esquivão-.e de clhir com o cobre das 

assignaturas_ 
Ora vejames so querom que. além de andar o -Ma 

traqueiro - sempre agarrado as abas das casacas dos 
taes -milos largas, vil tambem de laço e bollas. 

LITHOGRAPHIA E Typ. UE ALEXANDRE MARGARID., 

cnricatuI·lI;ltn .-JoAQUlM MARGARIDA. 

RUA DO PADRE JOAQUIM N.7 

, 
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O .. t Tn que o Sr.O[iut;Tll "cio t .... cnl1t'rctndo 
ＱｊＱｾＢ＠ mrli,r .. s ｾｾｴ＠ '"( /tod,'USt tOn-

C. rl.r IJ" 11 '" t. 11 m a. c", TI(l 
o.l.'f'h ; n ; tr'f"dt.(iv(l.L,TrroflllV;f 

..: côrr& conrrtl ('ltr 
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