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DESTERRO, 24 DE ABRIL DE 1886 
• 

ｅｘｐｾｄｉｅｎｔｅ＠

ASSIGNAT RAS: 

Po .. lUZ 

PIILO O,RRIIIO TiU SSTRI! 

500 RS. 

2$000 -

O. autogruphos que no. forem rPlIletlidos não 
eerdo dn"lvidos, embora deixem de ser I ulJ liclldos. 

PAOAMI!NTO ADIASTADO. 

MATRACA 

De terr .. , 24 de A bn i dI! I 6. 

As nenhum s provideocias tomalla' ｰｾｬｯ＠ sr dI'. Ro
cha em ,entid" ,Ie e\·i t:J .. a propagar;;10 da febrd ama
relia. ｱｵ ｾ＠ caJa dlll se esteDde ｭ Ｌｾ｢ Ｌ＠ tfill\l ･ Ｑｉｴ｡ Ｂｾ＠ a 
odlosidnde popular obre o ｾ､ｬｬｬｬｬ＠ .. >tratlu r da prOI"lD

eia. 
PHa a 'I,tir oe palan tlue as . cena, tristes, r.passa

das d .. ｳｾｮｴｩｬｬｬＢｮｉｏｳ＠ ele dor, que se presenclalll dlaria
menle, \l 'esta capital, sem procurai' mlOor"r os paci
ｾ ｮ ｴ･＠ . é preci o ter- e um coraçãu de bronze e uma 111 _ 
ma estra ada, sem ter ao menos um vl,l ulI;bre de hu
manidade. 

Entretanto. cunta-se o fdcto de uma leôa, 'lue en 
contrando em seu co .. 1 uma creallça recem-Dascida, 
em vell do devl'ral-a, amamentou-a por muito temp"; 
.. hindo do coYil,quando já crescida, a creança Cui en. 
contrada pllr un pastores. quo a couduziramll .Idêa, 

FII.ndo-se, bOJP, uma comparação entro a leõ<l. e o 
algoz dO' enfermos. n'esta capit"I,cbpg,I_'" á c"nclu
. ao que a leôa f,'l muito mai humallitaria ｾｵ＠ que é I' 
perver,o a Iguz. 

DeTPm tel" sido agradueis ｾｯ＠ sr. dr. Rocha a ｬｾｩｴｵﾭ
ra da- cartas que o .lIhéu. teem publicado 118 ﾫｒｾｧ｡ﾭ
neraç4ú, 
ｾｯ＠ d.ras de r6er .quellas verdad&<, exl''' tas çom 

uma franqu . u admiravel, e atirada a"s ol ho! du 1Il1-

Iharel de penoas. que certnlllell t .. farão urna Idtla «gi
gantesca_ da bôa I Dd" le a eatimeotos humaoitanos 
que ornam li hoo,' to caracter ri o dr. R"cha . 

Mas. as im como o Curelro esta I,abituado a traba
lhar com fogo, o . sympathiCIl" presidente da provin
cia ellá lambem atreito a oU\"Jr tudo que lhe ｊｬｳ ･ ｲｾｲｮ Ｎ＠

'Ao di cavaco por i -o. 

ＱｊＱ｜ｾｾｩｳ＠ da formacão do novo di rector lo con ervador, 
orgaolzado ｾｯｲ＠ luz ida concurrencia (l ) e 010 voto de 
censura rlo ｃｲＢｮ｣ ｩｳ｣｡ｯｯｾＬ＠ ao fraD ciscano Ma noel de 
Oliveira, cstaparndo no .Con ervador. de 20 1) ' kelés 
da ｡｣ｴｵ｡ｬ ｾ､｡､･＠ veero os IIIIriz,'ntes rle<pegarl, .. o julgão 
o CAmpo livre para as eorrirlas do prox imo no!'z de Ju
nho. 

Parece que o dlrectorio con crvad or de S. Franci s
co é, com" os Sr •. de engeoh ... , tlouo absolu to das 
ｶｯｮｴ｡ｾｂｉ＠ alhei .. , 

-
Enlim, como ha pOl' ahi, muitas ｢ｯ｣ＮＺｾｳ＠ sem Creios, 

e tambem muitos lreiu. som boccd , , 
- Que lhes sirva! 

obre n febr·, :lInarl'lIa o sr. Rocha nall tom dldo • 
UOl ｰ｡ｾ＠ ' 0, dlspen$undo à pubreza um de lo ,Ie mi-el'i_ 
cordla. 

-Morram. para ahl ･Ｎｾｯｳ＠ cães! . 
Talvez sejall1 e-t.I' 1IS palavras que oIlgl a'" -liU 

botões, no ｭｏｉｬＱ ｾ ｮｴ Ｂ＠ de saborear algum pa,l;lç) oi. ba
calh ' o. 

E!ltretaoto, elle sabe quo nus p.llacios, como nas 
ruas, tambem ha c·le<. 

Emfim. tra taorlo- e de c'les, 0110 tem a primazia. 

BUCK, 

Factos ｮｯ｡ｴｯＬｾ ｟＠

Achll-<o entre DÓS o jornalista sr. Guil heruB do 
ｍ ･ｄＢｯｬｬｾＧ｡＠ Brilo, quo ｰｲ･ｴｾｬｉ､ ･＠ elev.lr a impl'eDs I da 
pruriDcia á alt uril ... du UIII ｉＧｲｩｬｬｾｬｰｩｯ＠

ｾｬ｜＠ roaladarle f.l! t .. va 1\ IlIIpl'el:S!l uma alilv':lIca, e 
huje que 11 pussuo ､ｾｬＧｵ＠ ､ｩｺｾｲＺＭ｢ｪｭ＠ l"Iotlo s"ja ;, ccá 
BI"I too ! 

eguio pa .. a" lIorte a companhia gymllastica diri
gida pEllo sr. Hilario ti.) Almeida. 

Devido li pess!ma estaçao quo ｡ｴｲ｡ｶｾｳｳ｡ｭｯｳＬ＠ o Sr. 
Almeida só deu duas fuucçõeJ, sondo muito rlimiu uta 
a concurrellc ia. 

Os trabalhos foram exhibidos perfeitamente . 

Fall eceram no dia 18 ,:" actual, loS I'S. Jose Mar
't u-s ala SIII"II Jun ior li Gustav" ｔｩｬｧｬｬ ｾ ｲ Ｎ＠ I'iclilllas da 
febre amar"ala. 

Apresenlamos úsexma, fami lias dos finarllls, os nos
sos pezanlos. 

DI! passagelll para a Corte es tiveram en tre oós o 
general orie o lal MIgue l ｊ ｉｉｾ￩＠ Arredondn. Ｂｾ  ｬｬ＠ esta
do maior e O'1tl'OS of!iclaes superiores. ('hares di ro , o
lu ç:io em Montel·i,lé ... 

\' ão c,Jlno I' ｲｬｺｩｯｮｾｩ＠ 1"O$(I)e ac<)m pa n" n-"s uma escol
ta do nu.so exercito ｾｬｉ｢＠ o conomando de um major. 

Litteratura 

Oh ' esta .. era 010 um louro dsp leollolOsO, 
Do " Ih .. moigos. azues, crepuscul ares , 
Cresp .. de raios. como o IlZU I dos lIIares, 
Qu.lndo o s." bale 11 '( 11 1) inda em l'l'pouso . 

Do uma brancura de jasmim sedoso, 
Como enr"lta rle 3romas singulares; 
'Ir.guem advlnhava 08 sel!s ｰｾＱＮ｡ｲ･ｳＬ＠

i'linguem ... nunca lhe soube 11 lundo o goz ,. 

.. 

I 

• 
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Matr.ea 

Nunca a dor lhe entorvou o rosto lindo 
Nunca disse a ninguem, que preciSAva . .. 
Viam-na sempre pallida e 10rrin,lo. 

A's v6zes-quando estava só-reuni 
E acaso algudm ,que um dia a achou dormindo, 
Vlo-Ihe um ruzario.que entre as mAos rolava. 

A VENTURAS DE UM ADOLESCENTE 

Um ｡ ｾ ｮ＠ .. antes , o Theophilo era caixeiro de certo 
armazem de fazenda s por a tacado, e mora va em casa 
de, patrão, um comm endadol' auctontarlo e rico. 

A casa tinha dous nndares: n', primeiro moravalll 
os empregados; no segundo () commendador. 

De un'8 j ' nella do pri me iro andar e de todu as do 
segundo viH m-se as j anellas de Helena. 

ｈ･ｬ ｾ ｮ ｡＠ era a nova namorada dH Theopbilu. 
Elle passou um di .. por baixo do alto pe ituril em 

que ell a 5& acha va , em casa do pile. 
A moça. para chamar-lhe a attenção, cuspio . O 

processo nllo era Ilm p" , nem romantico; mas hão de 
con vir que origi nal. 

O Theoph ilo olbou para cima ; Helena sorr io. 
Namoraram-se. 

o 
o o 

A moça, depois do famoso cuspe, toruOU-Sd bastan
te j anelleil·a. 

Debruça va- se invar iavelmente ao peitoril às cinco 
horas da tarde, qua::do, fechado () armazem, o Theo
philo ia postar-se á j"nell a do prímeiro andar. 

A pri ncipio , nAo passou o namoro de simples olha
res amorte.idos e apai xonados . Mas, com o ｣ｏｉＧｉＧｾｲ＠ dos 
di3s, Helena começou a dar nós no lenço e o l'bellpbi
lo a t irar-lhe ｢ ･ｩｪｯ ｾ＠ de Ir, nge . 

Mas um dia o caixeiro. antes de abrir a sua janel
la espreitClU por uma Cresta. 

Oh, pasmo ! 
Helena là estua a atirar beijús. Mas a quem 1 Ella 

nAo o via .nAo o podia ver! A jllnella estava fecba
da! 

Uma idéa lu mi nosa atravessou-lhe o cerebro: de
bruçou-se á junellll contigua oode o nllo podia ver 
Helena , e olhou r ara ci ma 

O com mendador , pos to à janella do segnndo aodar. 
na mora va a sua na morada ! 

o 
(10 

Depois, o Thôopbllo soube de tudo. 
O commendado r, sorprehend'!ndo os innocentos 

«abraços» da moça . teve a philaucia de suppor que 
eram dados em sua intençãO. 

Cor res pondeu Im med ia tamente . 
Helena Cez cOlIIs igo es ta refl exão prllt ica: 
_ Que fel iz acaso ! Como se apanha um marido 

commendldo r ! O 'l' heophil o é caixeiro, c r ian"a e 
ｰ ｯ｢ ｲ ｾＮ＠ O commendlldor é uegociante . homem e rico .. 

E o seu coração passou, com armas e bagagens, do 
primeiro para o seg undo andar . 

D'uh i a t rez mezes Helen:l enso u com o pa trão do 
Theopbilo. 

o 
.. o 

ｏｾ＠ noivo. moravam no aegundo andar. o. dou. ex
namorados encontravam-se diarialOeote à meza do 
jantar. 

Da.rante o. primeiros oito dias que se segairam à. 
napClas, Helena nllo se atreVOI1 a encarar o Theophilo; 
mas pou.:o a poaco foi se famil iarisando. 

Certa manhan em que o rapaz acordAra muito cedo 
e CÔra p!ira a ja!lella. via cahir-Ihe na manga do CIS;;
co um pequeno circalo de ca.po muito alvo, que par&
cla 010 bati:>. 

Olhoa para o segando yudar. e de!l com o. olho. em 
ｈ･ｬｾｬｉ｡ Ｌ＠ que, toda ri onha, lhe sacudia a !Dlo nervosa 
dando-lhe ans bons dias sonoros e argentinos. ' 

O Tbeophilu teve idéas sardanapalescas, isso te .. ; 
mas o ｣ｯｾｭ ｾ ｮ､｡ ＺＡ ｯｲＭ､･ｳ｣ｯｮｏ｡､ ｯ＠ j á !do antigo Damo
ro do caixeiro. graça. á tagarelice de uma criada, 
tendo sorpreheudido olhar •• ! apaixonado. e piégas «de 
ｰ｡ｾｴ･＠ a parte»,-procurou am pretexto e pal-o no 
meIO da rua . 

o 
o (I 

Tre. anno. (lerois, Hel ena era baroneza, e viun. 
O Theophll" qne nunca mais tornára a vel-a, en_ 

controu-a n'um baile, e qll iz namoral-a de novo. 
Ella nAo ctoo"-entio, di.endo-lhe: 
-Men a migo, o namor" é a puodia do amor_Não 

ha nada mais ridiculo nem mais sem<aborllo. 
E deu-Ih ·· uma entrevista . 

• 
Para VarIa.r. 

No jury: 

Um ind ividuo acaba tl e ser condemoado a vinte ao
n"s de pr isAo com trabalho. e multa etc. e tal. 
ｌ ･ ｶ｡ｾｴ｡Ｍ ｳ･＠ do seu ball CO e. muito polidameDte pa ra 

os .eus J li rados: 
-Dous Ih'os pague, meus bons Sra . 

X 
N'um salAo: 
Falla-.e d'uma joven dam a que perde u receote

men te o ｳ ｾ ｵ＠ esposo. 
-Já notou como and a alegre dtlpois da sua viuez , 
-Comp" ehonde-se, diz a dona oa ｣｡ ｾ ｬＦ＠ ... Ella eltá 

ainda no seu luclo .. . oe mel. 

X 
Dois amigos encontrA0-se: 

Um d'elles acaba de ser empregado pelo goveroo. 
- Como! pergunta-lhe o outro, jà nAo.s mais li-

berai , .. 
-Os meu! correligionar ios desgostaram-me por 

tal modo o offic io ! 

LITHOORAPHIA E Typ DE ALE:!: . hf4ROAaIDA 

C .. rlcllturl.t .. JOAQUIM MARGARIDA 

RUA DE JOÃO PINTO 28 
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