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------------- nllo ｶｏｾ＠ abaixamos a mendigar Ca
N otic iario 
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PELO CORtEIO TRIMESTRB • 

vo res! 'lnergicas ｰｲｯＬｩ､･ｮ｣ｩｾｳ＠ para ａ｣｢｡ Ｍ ｳｾ＠ eDtre nós, \'indo DO pa. 
a exll nção dessas casas- seja ｾｵ｡ｬ＠ quete eVicto riu, o D<lSSO par tic. lar 
fu r o seu generv. amigo Peil'o Paiva . 

5$000 Julgavamos ao principio qU i Dr. Comprlmentamos. 
cheCe de Policia, zelozo como é OUVI 

500 RS. as queius para moralidade dos ｾ］］］ ］］］］］ ］］］］＠
. 2$500 bons costumes do sua terra na tal. V ariedade 

S. Ex. em vez de tomar na devi - I-----------__ 
Os autographos que nos Corem da coosideraçlo o que lhe tem pedi 

re:nettidos ncro serao devolvidos, do 3 imprensa, com relaçllo a ca- No out.ro mundo 

. . sas d e jogos, tem Ceito ouvidos . 
embora deIxem de ler publlcados. de mArc8l'dor, porquwa maior parte A . cen a passe-se no Pal'alZO, 

PAGAMENTO ADIANTADO 

Cori at.urilil t.a 

dus pr'lprietarios d' ssas casas são no dia em que o - I' . Littl'e deve 
adeptos 11 políticl1 do governo, e que S e I' recebido solemllemente 
por causa de meia duzia .de votus, pelo Padre E terno. 
ollo se cumpre com a leI, fazend ú O . . 
rondar e alio entregar a segurança e l ｵ｜･Ｍｾ･＠ um gl.anne tUIlIUI. 

JOAQUIM MARGARIDA tranquiiidadc publica, a Deus lIará. to 00 lado du cublculo do POI -
S. Ex. (desculpe-nos a sensura) teiro:-S. Pedro defende e n -

devia proceder como procedeu o in- earmçadamento O molho das 
ＡＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＧＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＢＡＧＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡｾ＠ I co m pa r ｾ＠ ve I ch e f e 1\ e po Ií c i a d o Ri o cha ves co n tra O 1'. Ou pa n ) O li p, 

d .. JaneIro, o desembargatlor Slquel- q li/} que J' al'rancar-Ih'o das 
ra, com o ｃｯｭｭ･ｬｬｾ｡ｾｯｲ＠ Pagc:a _. mãos. L u c t 1\ ruidosa elD Que MATRACA 

Soube essa zelosl Sllna autoridade b . H 
------------- - que na casa do commendador Pacca so resuem, ･ｳｴ･ｾ＠ ｧｬＧｬｴｯｾＺ＠ c a 

(que era seu amigo) davam-se jogos do entrar .... Nao ha de cn
ｄ･ｳｴｾＬＧｲｯＬ＠ 18 de Março d.e 1888. prolJibidos; preparou-se e uma noite traI' ! » 

corcou a casa, prendendo tanto os DEus.-Vejamos, que e isto? 
jogadores (q ue n1l0 eram da ｾ｡ｧ｡Ｍ que moI im é e. te? 

O que tem feito a gem) l!omo tambem ｾ＠ seu amlgo- S p , _Q ) ri , 
que foi em companhIa dos outros, . f:OHO. uellla. e scr . 
dormir na cOI'reçiIo. e n qUI sua exce enCla, o sr. Policia P 

Isto à o que V. Ex . devia fazer, ｲｩ Ｇ ｏｲｬ￩｡ｮｾＬ＠ que qller ｵｰｯ､･ｲ｡ｾＧﾭ
mas :1lio o faz por ca usa tal vez da. e das IDIn hus c!to..-es e fi brll' 

Ficarã o leitor sorpreso quando maldita polit ica, que os t1onos ､ｾｳ＠ porto a flllelll \·elll. em 111011 

ler a epigrapbo d'este dcsataviado si tuações, fazem com quo as autQrl. Ioga'· ... Veja Vos!'a Omuipo
artigo; não ) ulguem que vamos Irl\- ､ｾ､･ｳ＠ fiquem coa tas, para nlIo des- tenciao qllo elle me tem feito. 
tar do pobtlca, ｾ｡ｳ＠ bem ｧｾｲ｡ｬＮ Ｎ＠ viar os votandes. Tenho o corpo todo cheio ele 

Ha tlmpos pedimos providencl&s a , . . . d ＬｾＢ＠ . 
policia , para as casas de jogos pro- E a POhtJCR, quer . ｬｉｭｾ＠ ｾｵ＠ outlU, no oas Joxa •. 
hibidos , que hã em innumera qllan- que devemos tantas lDfebcldades. COIlÜll u a. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MATRACA 

Parte critica rece-me, ah! uma postura que pro· de dar-lhe golla. 
bibo isto, parei um pouco, ouvi cer- -0-

-------------- to. ｣｡ｴｲ｡･ｩｾＢ＠ ｰｲｯｾｯｲｩｲ･ｭ＠ nomes Que o Ernesto P ... anda doudo 
que ｏｕｾｃｉｬ＠ ｉｉｮ｢ｾ＠ vlltO,. ー｡ｲｾ｣･Ｍｾ･＠ por nllo ter sido oemeado proCessor, 
que abl oao .exlSte ｾｬＱｰｬｴ｡ｄｬ｡Ｎ＠ 'Im Il a pequena a €sporar . • Joaqulrn e seu "mo 
.lIdando li ｾ･ｊｯＬ＠ Senreano, fuen- -0-

. do um ｰｲｯｾｯ｣ｴｯ＠ de sua larva. sob o Que o Caldeirinha (eaxeiro) todas 
Joaquim eDtrando a sustado. Com modo de pintar casas em dous dias, 89 \'eZ6S quo passa para o ai 

mil bombu I Icul:, .me mou amo. ficando firmo as tllltas. BOD:ta idé- quasi deixa cahir os olhos ｰ｡ｲ｡ＢＺＮＨｾｾ＠
- Ma o) que é .. to 1 . . dOia, dOI·lhe um abraço, o quando hacriohll em freDte ao Matto ｇｲｯｾＮ＠
I !lo hou\'o o bOlllbardelo, eu 'Im voltava, za.·, era agua do um sobra- '0. 

as carreiras, o gencr .• 1 Marques Pe- do que de'pejavllo pelas sacadas, e -0-

dro. atacou o forte de Barcelona ;)01' isso ainda qstou m.olhado. Reti- . Que o Sil,ino tem uma peniten
pelo flaoco esquerdo, e o corooel rava-me apressado, eis que esbarro cla barbara, de hir rezu tod 
Branco pelu flanco direito. deixa0' em um enorme «marlmboDdo», elle noites elU frento a cal'611 das,,!S 
d · d b ' l' Sua e.,..o o em SitiO o commao aote Henri- ca e. e veJo que era um rIVesselfllo alvador. 
que. horror! volto li eocontro com o 

- iJescaoÇll, e coota-me mais ai. redactor da «Matraca., conto-lhe Q d -0-
ia lDas Dovidades. e elle respoode-me co m uma fOZ uo ｾｕＵ＠ typos alugarllu a ar-

Meu amo n:1o conbeça UO'\. moci- doce: -Tenha paciq/lcia, ah! Desta ｾｯｲ･＠ em l'eole o pallcia para d'lthi 
Dho de olho aZUES, que anda ruettl- ocasiao de u.me vootade de.. .. lI'arem retractos. 
do Pru uma roupa tAu apertada que .lo ｳ｡｢ ｰ ｾ＠ oada do Eroes ? Q f ' -:-0- • 
• mesmo uma v&rgonh ? -Someote que elle só espera ser ue OI regoltado snc io de corta . 

. soclodade um ( b Ih d Não. oumeado proCesso r, para easar-se o li' moçJ ra a a UI' 

Poi chama.se Lóló, e diz elle ser com uma ｩｯｴ･ｲＦｾｳ｡ｄｴ･＠ meDiDa mo- ｐｉｾ＠ n o saber a arte ompalmar ｾ＠
Ilespacbante, este moço, tioha ama radora Da Caeira do sul. a elo. 
namorada mais ella nllo . abia agora Meu amo, sa meu amo pas. Q - 0 -
a 'HOça sabeoJo. todas 31 vezes qu e sa se no Adro do Ro.ario, sómeote li ute a.s cou'as pela Tronqueira 
elle passa re tira- e da ｪｾｮ･ｬＡ｡＠ do para ver em que estado estA a Igre- v aortas. 

brado. e elle para vingar-s8 diz ga. . -o- . . 
JIl (eoho nma namorada allema. cha- Outra 00' idade, é que a guarda . Que certo I apaz ｖ ｾｉｏ＠ do RIO para 
mada Marta, é alia, bem feita. em. do Thesouro Proviocial, que,xa-se oãocasarse lu., e tratou cosamAnto 
fim o Dma deuza. que muitas noites ficlo DO escuro, ｡ｱｵｾ＠ Da Pedreira, agora quer ir para 

_ Mais deixa efisto, e coota aI- devido a pouca lllz que d!lO, agora o RIO casarse COIll a primeira. 
guma cousa. quero sómente dizer-lbo que a . -0-

E' outro moeo chamado Caldeiri- maoha é domingo de Passos, e por Que os batles de cota contiouam, 
Dha. qoe 018 barba a ingleza, tam- is o peço-lho liceDça para ir ao sem a Camara ter cobrado um X 
bem D40 conhece 1 DooM Zéca fazer a barba. --

Muito. Podes ir, pois, tudo agora e liber- . Que o Espada preta, abriu falell-
Este todas as vezes que vem de dade. ｣ｾ｡＠ em Barcelona, na sociedade qlle 

ca a 011 vai, quasi fica parado. em Fui a S . Jose o fiquei massado giram sob a firma Dumas & M8I'
olbar para um pé <le fructa da coo- 010 houve procis lIo. a musica ficou ques. 
de que tem em uma cbacrinha n.> bnganada , uma moça deixou cabir -0-
Matto Grosso, oio sei o que t6m tal um enorme -marimboodo» (traves- Que o Capella Oscar, velo do Rio 
moço com tal arvore . seiro) apanbei muita chuva, e selfundar aquI um club do patinaçllo. 

E' porq ue acha bonito. nllo fo se os moradores da !:' raia . - 0 -
Vamos adiaote. Comprida, ah ! S. José, fiquei mui Quo a s,>cledade 1a3 thesouras faz 
E' os bilootras? oh! isto temos g rato o Doohô Hortencio pois sem. suas secções, Da Europa. 

paooo para maogas. em ou tra occa- pre hospitaleiro e agradavel, cool·i.. -0-
siao ceotarel . dou a seus coohecldos à to;nar ao Que o Lau Leitão, inveDtou um 

Mpu amo em Dma tarde d'estas mAnos café; mais em S. José .... e novo systema de Damoro, e perten-
fUI dar um passeio Da rua da Prin- com esta ｡ｴｾ＠ outra. do abm' um collegio, intitulado a 
ceza, e ｾｵ｡ｳｩ＠ fiquei atolado, se !t ão Joa'luim. -Vonus-
aClldi Ie-me um moço que por ahi -o-
pa na, de Dada mais servia-me a Quo o Joca fez anoos a 8 do cor-
minha alforria, dei volta, e vim ｲｾｄｴ･Ｌ＠ e n!o deu o copo com agu! 
pela Figueira, eDcootrei co:n a Lau Dlzia.se baixinho que promctteu ,devido ao meu tem-
Leitllo, as gargalbadas. indaguei, e po: 
.ob que o Maoeca Povoas tomou sob -0- • ｾｵ｡＠ proteCÇl!o, porque diz elle depo- Que o Lóló Tolles, levou am for· 
IS que ob ervou visos, meio desori- Que o Olavo aodava eDtre a Cruz e midavel golla, que lhe offereceu 
eotado. CaldeiriDha com o namoro no Me- lima joven do IIObrado. 

Segui para a praça e vi certos Dino Deus. -0-

carroceiros, aDdando seotados DOS -0- .'" Que o mesmo usa a roupa tllo 
varaes du carroças, e u,aDdo pl' Que o Qaalberto Yillela, trata Justa ao corpo, que em um dia d'este 
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ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭｾ Ｍ

ia ficando DÚ, Da rua. Retratos a la pis perto mora o Sr. Porteiro e no en. 
tanto nlo vê o matto pella a .ue 

-0- Ellas pode, e mande limpar Ilto é uma 
• . t d .. ,ergonba. Que o mesmo" um conqul8 • O.·, 

assim lhe chamava a Mariquinhasl E' bom rapaz, baixo, gordo usa 
bigode e pera, seu ands r é vagaroso, 
seu gosto é andar de preto e gosta -0- -

de uma bengalinha de estoque, nun- LOGOGR!PHO POR LETRAS 
Que um moço que foi puchar a,ca foi visto triste. seu mod,) " sem-

rede na arataca zangou-se e atirou pre alegre e risonhú, é visto ､ｩｶｾｲﾭ
com os peixes na praIa, querendo las noites envohidn em uma capa 
elle escolher, isto ulo é de compa- de borracha, em uma ocasi§o nl 

A' Exma. Sra. 

nheiros. praia de fóra, andando elle na qua. 
-0- lidadé de inspector do quarteir§o . . . . 

D. Alice de Alencar. 

rondando as pat"ulhas, encontrou (Em retrlbulçllo ao do Dlarlo) 
. Que o Franc.a t{ldo o gosto é botar um vulto, e elle proloogando-se " . ' 

pimenta na peixada. com a cerca disse:-Pa9Se e nllo me Jà vlstes Alice, que pas .. aro mlmozo 
toque, o outro com medo a tremer ( ,1: 11, 8, 5, 13. 

-0- respondeu: passei de largo, e muitas Nas margens d este ria constando a 
Que aBnal o Atanasio pediu a mo- outns aoedocta. que elle coota, ＨｴｲｬｄＮ｡ｾ＿＠ 4. 24,7.3, 12,20.15,12,19. 

t t fi corno da feijúada emfim é um ver- Fructlnba gostoza de chero atra-
• ça em tcasamon n. e oras J ca dadeiro pandego • ( hente, 2,22,7, 6, 10. 

para ou ra vez. . Que ao vel-a de longe nos faz suspi-
LORETO. raro 

Piados 
Muita gente enganada 
Eu vi la em Silo José, 
O Suide o recita!' 
No meio da salla em pé. 

o Henrique espada preta 
A gemer com dOr de ddnte. 
Na rua do Fogo chamada 
A vista de muita gente. 

O Loba to este pandegu 
Com seus dous companheiros 
Estavllo na praia Comprida 
Arurar em dous pandeiros. 

O Marques Pedro dormindo 
Canç'ldo de bailes estava. 
Nilo fallava com amigos 
Sonhando nao embarcava. 

Decifração Aqui tens uma Deusa formos. e qui. 
( rida, 9, 18. 14. 15, 22. 

O logngripbo publicado no n. 7. De rosto moreno, em seu tedo for
ofl'erecido aS. C. «Diato() a Quatro. r moza, 17, 15, 12.23,1. 
.I a ｾ･ｧｵｩｮｴ･Ｚ＠ N'um debil batél navega n'um rio, 

Uma corDa de loul'os symbolisa ( 12, 15, 16,24_ 
teu triumpho. AlfI'rontando as Togas trement9 e 

Nn A • S '1 ' d AI cheroza. o ser .. assim r. li Ice e en-
caro 

C. C. 

Sem titulo 

ABora, m iuha Alice, vem ser este 
( homem, 10, 19,7. 13,21. 
Com este passaro mimozo na mlIo a 
( cantar, 4, 18, 7. I, 12, 24. 
Sou Colha illu.trada, noticias eu 
dou, 

ｐ｡ｲ･ｾ＠ que bà uma postura da Mas olba minha Alice, que faço cbo
Camara MUllicipal, em que manda rar , 
aparar as cercas de espinhos, e no . . 
entanto em diversas ruas do Mat!o RIO de Janeiro, 5 de Março de lSS8. 
Grosso, os dictos espinheiros estilo 
cassollndo com os transitantes, es
tenden:lo ｯ ｾ＠ ｢ｲ｡ｯｾ＠ para o contra 
das ruas; o Sr. Fiscal, pod ia fazer 
recolher. 

Olympio da Sampaio. 

O cabo Martinho. valente -)0(-
AVISO 

Na cadeia só gritavll; Pedimos aos nossos assignantes 
Melto todos no xadres Os Silenciosos até ･ ｳｴｾ＠ ｾ｡｣ｴ｡＠ nada ue _e acham em atrazo com as suas 
De bando em bando ell0 andava. de posse da nova admlDlstraçiIo. o '1. t t h b d:l 

que haverA por lã , asslgna uras, que an am a on a o 

O Carlos com clarineto, 
Fingindo qua o companhava; 
Doieuv8. os outros tocar 
E olle o!lo se canca VII . 

O resto em outra vez .im r. 
SlIo José - Março de 8i. 

cO sininho da cadeill" 

-)0(-

A prociMçllo do S. dos Passos na 
Cidade de S. José ficou transferida 
para amanha. 

-)0(-

ｾ＠ chacara d o Instituto Normal 
estâ feita um matto vIrgem, bem 

dI' virem .aldar quanto mais bre
ve possivel S8 nlio ｱｵｩｺｾｲ･ｭ＠ passar 
pelos artigos da «Matraca •. 

O Director J. 1lf aJ·garida. 

Factos e Boatos 

NilO ｣ｯｮｨ･ｾ･ｭ＠ os leitores o Mar· 
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-

colina' pois eu vos digo quem ti: da de honra, todos Jevarillo masca- Agora ｉｾｓｏ＠ o que ,em, 
E' um moço que a tempos andou ra-, pois que nllo tioMo uara que i4I o estado nilo tem ouro 

de oamoro com uma moça depois. podcsaem 8jl11recer, e mesmo por ler . 
depois, não digo nAo, mais e/oClm jà a sociedade composta de catraoi- E tá th 

I · t ' t 5 com a onça o esouro querem vaI, armou cu as In ri, ros, " ,,' 
!:;as, o filIOU IDtrl!:;ado, vela a pouco HaJli, ou nllo IstO, aquestllo eslA Nio ploga ｭｬｬｬｾ＠ nem v:ntem, 
de fora, anda ligeiro, e em um dia tomando um caracter medonho! Silencio povo bregeiro' 
､Ｇ･ｾｴ･ｳ＠ encuntrnodo-se com a ｾｵｴｩＭ _Nilo ha diohei:o. 
ga namorada, dls'e- Iho que tlDha . 
sahido oa .Matraca», um artigo _'"=-_==-= 
.ontra ella, porque dizia uma mc- _ •• Come triste c' nsequoncia 
ça baix3, gorda. o de olhos azues, N ao ha dInheIro De uma ty_ica do erario, 
ella zangou-se e pna.ou-Ihe I!m res
pe, e até hOJe 11110 apareceu mais Está com a onça o thesolro, 
o n&sso Marcohul>, é bem feito, não N:lo pinga mais Dem TinMm ! 
ti intrigando que s e namora, sirva 'o as despe:ws falia alguem, 
isto de oxemplo, Fica logo Ｖ ｸ｣ ｯｬｬｬｵｭｧｾ､ｯ Ｎ＠

- »Oc-

Quarta feira, foi morto no acou
gue um boi coberto de bicheiras, e 
sN'ia bom quo alguem prohlbls o 
tal matança pois no pareçe ser 
prejudicial a saude publica. 

' lo serà' 
-JoOc-

Da ecouomia 
Chegou o dia! 

ilanclO. povo damnadol 
Igl eJa aruinadas ... 
ltuas esbu racadas ... 
AbYSIIH'S lias eslradu 
Agora isso a que vem, 

e o E,tado não lem ouro t. 

listâ com a onça o thesouro, 
o caolo tla rua do 'enado co'- 1'\.io pinga ,em mais vintem ! 

tuma-se jüotar uma malta ､ｾ＠ me- denclo J?O o bregeiro 
DIDOS. que sem occupação fagam «:-iüL ha dinheiro •. 
pela! raa , e ahi (azem seu quartel . ' , 
gene/ai, daodo ,-aia., pedradas. es- Das finança , o ministro 
creveodo pelas ｰ｡ｲｾ､･Ｂ＠ emlim pra- Como um raio ｲｾ｢ ･ｮ ｴｯｵ＠
ticando ｄ｣ｴｏｾＬ＠ e actinhoJ.... Qoall?O u,m defiClt marcou 

iIo seria prutlente que a pol;cia De seis mil contos , e tal 
os fize em dormir quietos 00 quar- Da eCODomla 
uI , Chegou o dia! 

Um pregresso ostancioDario 

Ve-se hoje no Brazil 

Da economia 

Chegou o dia. 

Quenta embora a agricultura 

Por :tllo ter aDimaçilo: 
Falta uin:;eiro a !laça0 

Pura ｴｬｾｓｾ＠ serviçu ingrato, 
O .. eCOIIGm ia 
Chegou o dia! 

Silellciu povo do mato 
Vai-t.o faltando a enxada 
Na roça já caocada 
E 11110 ltl dão en trada 
Neo ponttls, nem mal> n.u[\, 

J. S. 

-

PUBLICAÇÃO A PEDIDO 

Á.im ficava garaotid .. a 
,oil idade publIca. 

Policia com elles I 

-»Oc-

trao- Que dizes, poTO brutal 1 
Que o aluguel da casa 
A tua boiça arroça, 
E andas lodo em brua 
Pvr que nao fazes roça 
Agora isso o 'lue vem. 

Em um dia d'ostes um eolo apa- Se o estado ｮｾｯ＠ t&m ouro 1 
xonado per lhe tel' fugido sua Eva. E tá com n onça oJ thesouro 
ch,egou a casa e ｱｾ･｢ｲ ｯｵ＠ cama ,ca- ｎｾｯ＠ piuga mai; nem vintam I 
deuas" ｭｾＬｳ＠ uteoclllOs de ｃＳＡｾＬ＠ Isto Silencio povo brageiro, 

Pedimos ao Secretllrio da !rmMII
dado do N. S, do Rozario, e S. Be
nedicto, que ｮｯｾ＠ e.plique qui o· 
mottvo de nllo funCionar a dita Ir
ｭｾｬｉ､｡､･Ｌ＠ achando-se a igrpja eta 
ru IDas, e tudo em estudo de latil
ma. 

foi na Praia de Fôra, e ce la I'oio cNllo ha dtnheiro» 
para a Rua do Príncipe. ou (Figuoi- • 
ra) e ahi pintou o sete, torn .. u-se "nda o goveroo em ｡ｰ･ｲｬｯｾ＠
ｾ ｯ＠ valen,te que o Sr. del,egado ÇOIl· As obras 1I0vas goraram, 
Tldou a ｾｉｲ＠ dar um ｰ｡ｾＬ･ｬｯ＠ DO quar.· E 03 artigos puaram, 
t.l, e alH licoo até o dIa Sf'gulnte. Porque há crise no F81Z, 

Da economia - .0_- Chegou o dia I 

A Scciedade c ilenciosou, pa:'e- CoPOvo in"ra to que diz? 
çe estar, fora do seJeocio, poi . se- Que deste ｾｵ＠ tormento 
gundo dl. em os -meninos da caodi· E' causa e fundamentos 
nha., as coa as ｾ｡ｯ＠ anda0 boas, O malta esbanjamooto 
por ter u. aoclo ditO, que na guar- De um grande reDdimeato ! 

Com SUa repostas mUito obl'igado 
lhe ficarllo muitos. 

clrmllos., 

Vagl10 pulas ruu ua cidade gru· 
de quantidade de ｬｯｵ｣ｯｾＮ＠ uns pro
ferindo nomes que a moral pruhibe, 
outr(IS em e.tido de r.udez, que li 
uma "erd:tdeira vergonha. 

Seria prudente que no Quartel d. 
Pol ioi_ lhes dessem um cauto onde , 
podessem estar, evitando aSlim a 
,ndeconcia, 

_Pilot ... • 

ＭＭＭＭＭ｣＾ｾＦｃｯＭＭＭＭＭ

T,rp. Praça Barllo da Laatlol, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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