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Antonin<l, 29 de Março de 88. 
Breve . ente companbia dramatica dirigida pelo artiat. MoUa. 
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Matraca 3 
P..=-=------ -

E JtlPEll> lIlE 11 'lrlE 
_------------ panbaDdo-a até a rua da ConstituI

çlo. 

Em seo trajeto ti 1'e occuill.o de 
notar que _600 semblante d. pe9l0-

5$000 as bem educad .. e respeitnei. é 
ｱｵｾ＠ se podIa conhecer o "ncITO res-

500 RS. peIto e o verdadeiro e.pirito religi
PILO coaaElO TRIMESTRI!. . 2$500 oso que todos nós. como christ!los 

devemos acatar no intimo de ｯｯｳｳｾ＠
Os autographos que nos forem alma. Esse acto sublime â Dosa re

reroeltidos não Berao devolvidos IlglldO. esse acto que lembra apai-
'x&o o mlrtyr do Golgotha. deve-

ASSlGN ATURAS 

ANIIO . 

POR VEZ. 

embora deixem de ser publicados. mos todos olbal-a como recordação 
､ｾ＠ 11m ｾｩ｡＠ triste em que elle foi cas
tIgado Innocentemente. levando so
bre os hombros ao Cahario, o posa-

PAGAMENTO ADlANTA!)O 

Caricuturist.u do lenho, em o qual tinha do mor
rer agonisantemeote. 

JOAQUIM MARGARIDA , E'poisumactoesse,quedevemf\s 
contemplar com a alma cootricta o 

- p.roCundissimo respeito. Porem, as-
Ao. nOS,"08 ussfljnantes ｳｾｭ＠ não acantece ... E como prova, 

eIs .um caso presenciado por mim e 

Em commemoração ao dia de hoje maiS alguem: 
ｲ･ｳｯｬｶ･ｭｯ ｾ＠ dar esta folhinha em Um mancebo qut' diz·se illustra
lugar do ｮＢｳｾｯ＠ jornal, e ｭ･ｳｭｾ＠ por ､ｩｳｾｩｬＺｲｬｏ Ｎ＠ Ｈｰｯｲｱｵ ｾ＠ o é), chamado & 

. erroos tantos dos DOSSOS amIgos en- amlClS>lfiO ､ｾ＠ ｣･ｬｾ｢･ｲｲｩｭｯ＠ e,eriptnr 
Corcados pm diversas osquinas cujos Sr. V:' qlle e mUlto apreciado pola 
nom es ,110 publicados em lu"'ar con- dallTlca permutaçilo de elogios», i. 
patente, desde já pedimos desculpa hontcm tambem com seu insepara
a elleIA que SUBS almas descamçam vel amigo .de peito., Cazendo part9 
em paz. d? povo que o acompanhava a pro-

CISsao. 

Tendu nos olhos um cpince-nez>, 
e nos tregeitos orgulho e muita po
mada, parecia um cdandy»... mas 

Deste/'ro, 13 de Março de 1888. um .dandy» do estrebaria. 
Pois bem! emquau to el1e ia as-

MATRAOA 

N 1\ prossição de sim .. a CaZH d.e ｪｾ＠ mostrar que pon
ca ImportaDCI& ligava aos actos, eu 

Passos nlio o sensurei : apreciava-(' só des-
denhosamente, porem, fiquei ab-

A cempanhcli a solemoo e comffiO- sorto 'tuando o vi tirar da algibeira 
'edora procissãú de Passos, acom- um cigarro. e ali mesmo oa multi-
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dão de fieis, B pouca distancia du 
palio, elle o accende e ne ｾｯｬｴ｡ｄ､ｯ＠
%ombeteiramenld o fumo 11 aquelle 
ambiente, purificado á pouco. pela 
passagem das ｩｭ｡ｧ･ｮｾ＠ d? CI'UClfica
do e de sua Mãe Santlsslma. 

E quem pratica ass.im é illustra
do, é c!vilisado, intelligente, emfim, 
é tudo quauto é grande !. .. 

Vergonha 1.... . 
A civilidade caminha perfeita

mente bem: basta ter e;n seu 
gremio, talentos da bitola d'essas 
duas agu ias. 

Cammhem assim, caminhem, jo
vens illustrados, que alcançar!lo em 
brave os difficilimos umbraes da im
mOl'tal idade 1. .. 

Desterro-19 - 3-88. 

P. 

Todo aquelle que li cacele 
Com ares de palestrar 
Estorvando os oulroslocio 
E j u das é sem igaal. S, 

Moço que procura igreja 
E' lã se põe a namorar 
Perdendo a Religião 
E Judas li sem igual. 

.... 

Sujeitos que nada estudlo 
Com lt vros sempre agarrados 
São j udas caceteadores ' 
Esses forão hoje amarrados 

Ficarão fora da lista 
Saldanha, Lóló, Vilella 
Por apre3entarem-se hole 
De sapatos com fi vell , 

Carteza. 

Judas de hoje 
EjudasseITligual--------_ 

Todo aquelle que não paga 
Assignalura do jornal, 
E' judas de Cara dura, 
E ludas é sem igual. 

Todo aquelle que namora 
No corredo r ou qu intal, 
Anrlando sempre assustado, 
E' judaa e sem igU61. 

ienino que usa roupa 
Apertada, de diagonal, 
'lIo podendo andar ligeiro 

E' Judas é selr. igual. 

Eu sou o Telles Lólb 
E um grande pedante 
Por ser enthusiasmado 
Estou preso n'um barbante 

Não conhecem o Saldanha 
Do Chapeu Catharinenle, 
Foi enforcado hoje 
Por querei' ser Cearense. 

Aqui está o Severiano 
Namorado sem veutura 
Enforcado neste pau 
Por causa da dentadura. 

Ah meu Deus quem me acode, 
Não conhllcem o Trajano' 
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Qee wm jogo em aUIl casa 
B da porta faz um panuo ! 

Eil aqui o ｏｬｩｾ･ｲｩｯ＠
Caseiro da ｐｾ｡ｬ｡＠ de f6ra 
Por sor muitc< entremettido 
Edtã enforcado na argolla. 

Companheiros me acudllo, 
!'filo deixem morrer o Láu, 
Namorado da triste VeDus 
Que tem uml perna de pau. 

L616 Telles, por ser emprol\do . 
João Capitão, por ser surdo. 

. Saldanha, (oauiro) por 11110 ligar 
lmpúrtancia a «Matraca». 

Orliga (Baho) por querer ser o que 
nl(o é. 

Oliveiro Junior, por ter bonito. 
modos. 

Lào Leitão por ter um dedo de 
menos. 

José ;\Ives por despresar a quem 
tanto lhe amou. 

Baptista, (cadete) por não gostar 
de namorar. 

estamento de umJ' uda ｰｲｾｾｾｾｾｾｾｾＺｾｾｾｩＥｾｾＮ＠ por andai' sem-
Ribeiro (caxelro) por andar fazen

do penitencia na rua da Trindade. 

Sou catholico, não tenho paren- . . 
tes, os bens que tenho silo os seguin- Escaparam mUitos oQtros apedido 

da ... 
tes: D' 'd cI 1 casa em cacupé que troquei por IgOl a {'. 
outra, 1 marqueza velha, I p6te sem 
au, 2 cazaes de chicaras, nUllca ti-
,e canoas, mas semp re dei passa-

Horas vagas 
gens li moças, vendi sempre cebola. 
cajús, ovos, e outràs frutas, duran
te o tempo e!D fui l'iuvo gostava de 
fandangos, mas por fazer tanto CONVERSA Ii:NTRE DOUS SER-
bem lançaram a sentença de mor- TANEJOS 
rer como jDdas, mllu nome ê J. C. e 
peço que tenham d6 de minha alma . 

-Man061, olha que desproposito' 
-Juca, o que? 
NlIo vez aquellas moças com ta

manhos chapeus que se usa nas fon. 

Os sentenciados tes I 
_ E aquellas outras de barretes! 

Cala-Ie Manoel nllo vez esta gente 

GDalberto VilAlla, por ｳｾｲ＠ namo· aqui atraz. 
rador. Olha Juca I e ellas vllo ent rar na 

Oscar eapella, por junlar bic08l Igreja. 
d . li I - E' verdade! está uma Cousa e composlç o. . b 

Link (lor namorar a trez moçasjtorta. Os homens tlrllo 09 c apeus, 
na Igrej'a. ,e as mulhes na:o ! 
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e 
nlo com a \aodeja de4!fiii •• ":0 
chilo, e nlIo foram rapazes I .. 

Que o Severiano Bngiu-se doente -:-0- . 
t atado porluma moça. Que o SevarlallD Jurou matar I 

para ser r -0- quem lhe botasse oa .. Matracaa. 
-0-

Que o Espada Prata, chamou ere- Que certo. typos da rede, dlrlo 
dores. o cavaquinho commigo. 

- 0- -0 -

Que o França e Abreu andã.o Que o Espada =reta. todos as ve. 
ｴｲ｡ｴ｡ｯ､ｾ＠ de mandar Tir uma machl' zes que sahe nu «Malrac8a, melte. 
na de gelo, e pretendem montal- se em calças pardas. 
a na Praça. -0-

-0- Que Il A. L, parecia um General 
Que o Cabral, riu-se disso. querendo gover!lar a todos no pa-

seio da S. C ... Diabo a Quatro.. • 
-0-

-0-
Que ｡ｾ＠ couzas na Pedra Grande Que um typo só fazia era rir-se 

tomarão caminho, cada qual em dos discursos, fazendo um triste 
seus logares. papel. 

-0- -0-

ｑｾ･＠ o Saldaoha do Chapeu Cha- Que o Suides, tantos R queria 
tharlDense anda arrufado com a pronunciar qua disse Santa Cathar-
ＮｾＱ｡ｴｲ｡｣｡ＮＮ＠ rina. 

- 0 - - 0 -

Que o B. L. arrependeu-se do ter Que embarcou para ｍｯｮｴ･Ｌｩ､ｾＬ＠
escripto certos artigos lembrando-se o namorado sem ventura. 
que o pai jà foi empregado. -0-

- (,- ｑｵｾ＠ o Oscar Capella, ｾ ｮ､｡ｶ｡＠ apa-
Que o Rodolpho Caminha segue gando Iam peões , para ficar com os 

a ･ｾｴｵ､｡ｲ＠ para Padre, somente para bicos. 
cllo(essar uma menina da Pedreira, X . 
(elle assim o disse). 

- 0= 
Que na ProcissAo de Pas30s deu- AVISO 

se cer tos factos. 
- 0 - Pedimos aos nossos assignantes 

Uma meça do outro lado, foi tra- que se acham em atrazo com as suas 
hr de um moço, e somento com um assignaturas, que tenham a bondado 
｢･ｩｊｾＬ＠ o mannanjo ficou bom, a mãi ､ｾ＠ virem ｾ｡ｬ､｡ｲ＠ quanto mais bre
OUVIU o estalo,e poz-se a rezar, pen- ve possivel se não ｱｵｩｺｾｲ･ｭ＠ passar 
sando que fosse algum trOVãO; isto pelos artigus da «Matraca •. 
passou-se na rua do Hospicio, não 
se sabe quem foram. O Director J. M argaricla. 

- 0 -

Que na missa de Ramos, arruma- Typ. Praca Barão da ｾｾＬｉｃ＠ .. u .. ｾ＠ __ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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