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ASSIGNATURAS 

ÁlIl'IO. 5$000 

So a policia nlo olba para ouas 
b,eatel ,depois não queixe-se com 

o relultido. 
Parte cri tics 

r íllllEZ • 500 RS. Estreoa. no sabbaúo ull,mo, no 
1'&1.0 CORftBIO TRIMESTRB. • 2$500 thfatro Santa babei. n com;·. "bia 

..Jnoqulnl e !teu 0010 

Ur.,o! Bonito! Sublime! do .ympathico aetor Carel lo li, 
Qs autographos que nos forem Motta. levando á ｳ｣･ ｮｾ＠ o prilllolOfO 

ｲ･ｾｬ･ｬｬｩ､ｯｳ＠ n,\o serdo devolvidos, drama ､ｾ＠ Oclave FOUlllet, Inlllu
lado Dalala. 

- Que barulho j6 vens fazend .. , 
- (orno 010; ag ... r .. sim.lgualda-

I., IUliado e ｾＧ｡ｬ･ｲｮｩｌｬ｡､･Ｌ＠ eslá á 
JI':lIalClI lavre, isto dizem os en'IPn.<l1-'. ｲｾ＠ t1 I OI de IQr publicados. Todos (l.' arliltas que 

r3ll1' rt. d "OI p. h 
ＺｾｾＱＱＱＱ＠

JOAQUIM ｾｬａｒｇａｉｕｄａ＠

Noticiario 

J'(o domingo;a companhia diu-no lta' 
a ｲ･ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡￣ｯ＠ da magnifica pe,'a udemos de assumpto, o que ,is-
de Pinheiro Cbaga., Ｎｾ＠ morgadlflJ u nM missas' 
de val-(/()", que, comO a Da.ih. Oh I meu amo, Ó escusaLlo. lIada 
leve feliz desempenho, lendo to-:l' e pod! arranjar a respeito ao di

vin • vi couzas, mesmo não .ei do 
olllrtistas applaudidos COlO elr " .. 1 
pilo e euthu.iasmo. E a. e ｲ･ｾｰ･ｩｴＨＩ＠ nada digo quan-

No dia 29 do pasaado partiu ｰｾｲ｡＠ ｏｾ＠ tlous e.pectncu\:,. terminaram o) ao restpjo tle noite 'l â tarde t •• lo 
S 1'.11" <) lIono r Ilmosu amIgo . correu bem, musicas. foguetes, na-
ltollolJ>h IllÍnh. com fi 1I\t6reS5aote cançonetn Ma- moras. etc. 

i! V8l1\lIraS é o que dejamos. no/a, desemphllda com muito chie E' vertlade. conlaralll Ilie que no 
pela alriz cantora D. Rapaaela quinlal do ｧｾｬｰｬｬｯ＠ dd .. ,ciedatle Clr

navalesca Dlauo a Qullro. andllo 
A o ｾ｟＠ ... 1_ " •• !ica do Sr. Monteiro. que arrancou da plat4a. certos ･ｮｧ･ｮｨ･ｩｲｯｾ［＠ cu lhe I' OU con-

Car,loso da MottR, repre'sfnta hoje nos turbilhões da dallça. o 110 10m lar o c,'so; 
no th atro Saota babei, o drama de caslanholRS, os ｭ｡ｬｾ＠ ruidosos UIIS . moço. cham .• r.,m-,o. para 
.0 Filho da Douda., finali!undo o . enderollar os lam?8õe ,. ｡ｾ｜Ｇｉｲ｡ｭ＠ o 
espectaculo com a scena-comica .0 bral'oa, .pntlo repelidas vezes r.ha- ｰ･ｲｴｾｯ＠ e l"ta\,:l IsI>ado por tlentro 
Sachristão político». mnda â acena, com graodes galhos ､ｾ＠ ｾｬｉｲ･ｩ･ｲｯｳ＠

Os DOSiOS parabens ao Sr. Cartlo - cortados. arredou-Ie. e mal, aoiao-
Continua n vagar pelas immedia- d M I h' to, tinha estradas, vica,las. e tudo 

Ge I mercado. um maniaco. in- so a OUII , pe a sympat la e o mais IIccel ario para deligencia; 
1\ o UI familias que por ahi pu_ bom 91ito Ile o.tréa da sua boa enUo em dos socios lembrou-se de 

companhia. cortRI' os coroinhos. o ds. tapou to-

• 

: -..,' 

f 
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TRAVA 

do o ba ncos com galhos de laran·· pNd U 20. ,da gueta ､ｾ＠ uma varri,lo. 
geira . d., Inda Dit o emprGalh,. -0-

_ Fea mUito bum. -0- Quo o CarJozo c,li x oil'o d. T:\· 
_ EIJ lhe digo que ｦｾｺ＠ mal. manca ... a, e quo u " oculos, ti um 
_ Como assim, li mal!! cooveni· ue () ＱＧｴｬｬｬ･ｾＬ＠ cai xeiro do arma- biloutl'B . 

• 01. cal_rmo., i to sio COU lS.. tem ､ｾ＠ I'raç., depois q uo foz o 5e-
Nuto c ,J conta ma is alguma gundo bonoco, ｡ｬｬ､ｾ＠ trisle. 

- 0 -
Que 11 lIIesmo julga to,los por sI. 

- 0 -
- 0 -

Sanico ca . -se na Palho- Que om ou tro l usar tOIll co u -
za. 

ooUII. 
Sim, .Ilba q ue em uma loj i for- Q 

d 
. u d ue o mao o- e um c.ru por ca a tl 

ｵｭｾ＠ etiqueta! ,a. 
E - 0 -

_ Onde foi. spere, com vagar 
\li • •• 0 longe. u. o Pddro P.iu bebeu I chi - ｉＡＡＡｉｉＡＡｉＡＡＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡｉｉＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾ＠

_ Bem, ｴｯｭｾ＠ e te charulo, e cara com CoJ fé. 
descanÇl -0-

_ Olhe, de. cobn aaa namoroo, Que a Irm.lIlll .. de do ｒｯｳ｡ｮｾ＠ estA 
ah! t emos pannos para goll&5, o coaJO o pin to em ｃ ｬ ｓｃｾＮ＠

LAu. IJ oulrlls e t:lo d. mâ nota, eu --(-
conto ludo • "u l ro" aquI na Pnlça, Que u Z·.ca Barbeiro, elllpenlla-

, ' 

Horas v aga s 

ｉ ｾ ｮｴｲ･＠ dU08 n o,'. _ 
que é bonito, mais como Ｘｳｴ ｡ ｭｯｳｬｾ･＠ p ra ,3h,r na . MulruclI • . 
• m fes tas .Iei x IDO' p ssa r, c depOIS - 0= • 

) 
A - OIA ! Como ｴｾｮ＠ I • lo ,I. 

temos ｣ｯｵｺ｡ｾ Ｎ＠ Q ue o \{osa (t,ro fc>,or mUltI) na- I·b d AI ,'. ( 
Joaqul' m '1 ' ｾＢｵ＠ a o nara C 

. ,0 ua ".tI'lZ. , 11- ｐ ･ ｾ ｦ･ｩｴ｡ｭ･ ｮｴＸ＠- 0- m. porem, o 
ue o e.dete Campos esb va com que me faz ponsar, 11'11 ＱｉＱｴＱｬｄ｡ｾ＠

valavras, subro a no! uppreclI-

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｬｵｬｉｉ＠ namoro terri"el na M triz. vel CO D\' e rsa quo liv Ｇｭｯｾ＠ aabb do 
- 0 - pa.,adu 1 

Qao Marq l el Ｈｾｲ ｬｬ ＨＮＬＮｳ｣ｲ＠ de pi- A - Sei, o quo qué ... .tlzur • .a que 
_ = ======== = = ===>Iaono), otOD uma cauquillha ourta . fOI ,abri. o Lóló, nAo , im I 

- 0 - B- E' jU,lamellte. 

• 

Dlzla-8 e balxlnho 

Que typo qU8 dIZ que os a rt igos A- Eu Mcllo, ma i" 011' len • 
ae um Iy po qu'l ha tempos .1Ie- .Ia eM. ICJ> \'arrem-se tem de 8r 11110 le,"b .. ｡ ｲ Ｍｭｯｾ＠ .Ie. o IIoI!pall 

L r..L.L_L:..ITI M .Ie lIes. 
ｾｨｵＮ＠

Ｎｮ､ｾ＠ seu nnme ｣ｲｾｊｲ＠ ｾＭ ,I' HI'. ou despolllr:iII -thl, 
pos.e àe umititu ［ＭＺ［ＢＧｾｾｾ ｩＭＮ＠ .... :;"';'_,;: 

11.<.: 11 11 jO l en Cul,)! o'osta ci- cada como lendedor 
.lade.1 U09l..,. .. 0, ･､ｩ､｣｡､ｾ＠ 11 1 eo- etc ' 
eantad ilha do Santa Catharina Pareco mo qu u' t b' .. ' - • & ｊＱｾ｣＠ um CONTO A VOL O'OISEA 
que 1,11 a Qm lçllo InlplrAr. au. IIl1ico amigo alie po ｾｵ ﾷ＠ • c.1 era 

Queul d eadanha que . · •••• IIlgleze . um mulatioho ·hom J li I DA' e ｾ＠ , " ｹｾｯ＠ I o .. , 
e ｾ ｵ＠ nascimento a daeta 04(, Moravam ambos eru ., pocll o 

1 me. recórdo, pOIS q.ue róde . ficar li ruo do :'egreóo, e !'IIbos ..n' 
omltlld", sem lodavla trazor IIICOU· tre tiuham em \!nl m ｲｯｯＧｾｦｬｩｏｏ＠

• d . . enlen te á narração. U . 1 ' r' I . 
'hm alga ma couJa 8IDtere..,an- C<l t . 11 I lU ula, poreru v r ·I u o 

l. o &a&lJ mpto com o qual me vOU 'd lU 3rl& ｾ＠ e t. vez 1 aOIlOI ｉｉｾ＠ 8xpurimentar a rte. IH ... 11 

occup:lr, . as.umplo por demais Je- : ai e, ｱｵ｡ｾ＠ 0.0 empr.pgara em um porto um I.a() uelo na cional, -o S. 
mODstrallvo e de con!.>rme acco rdn ugor pc ';", de h:u x a cdthogo- ｌ ｾｵ ｲ･ｮｯＬ＠ cuja nne"aç40 só era 
c"m o factcs que deram origem rla'd,·utCCD. u ｭ･ｬｯｳ｡ｾｭ･ｮｴ｣＠ a qU&JI - feita P&r& (hve r sos ｾｯｲｴｯＮ＠ d'esta 

b
. . d . lIa e rlO.s m I reIS p . ' . d ao ｾｲｯ Ｌ ･ｲ＠ 10 que aquI ser.e e epl- 1\' til' 10flnel., e quo em cUJ O ma. tI'O e 

graphe. I c • empo e I) era um ｃｉｾｬ￼＠ proa d., x a.'G tremulnr um pavllllAo 
E' Carlol o nome de um mancebo dos ｉｉｉｕｉｉｾ Ｎ＠ vulgares, som conceito oncaru,do . 

• q_eru outr'ora li lorte avara o ｰｾＺ＠ dlgum, Dem ｬＭ ｹｬｾ ｰ｡ ｬｨｩ｡ Ｎ＠ pasanYa E· e signal ,igllificavil acbar-so 
l ira na classe do des'·alido!o . Un- por um eca oguelro» despre.ivel- f3glJ o luglll' de moço da Cl\lIIa r a 

menle. , d ' Dodo de pau ｾ｡ｵｰｴＧｲｦｬｭ Ｂ Ｎ Ｌ＠ o • ISto ", e crcado do cOlUmandanlo, 
fu t uro para alie apresenlau-so com . Nllleu e,m se lembJ'ava Jo Carlos, E rut.urcou-so " moço em uma ca-
core. ballaot •• Il esamioad,.ras . nlOguem . 1I 0lnllll 1/ dirigiu-.e pura bordo do 

Só mesmo pelos .eu bOD' senti E porqu.o I paq uete . Abi f.lloa ao commaodan-
.eolo •• pelo SeU regr. do comporl ellu ora pobr.-, porque ｴｯＬ｟ｰｾ､ｬｬｬ､ｯ Ｎ ｬｨ･＠ o referido cargo. 
meOlO puderla ello ｴｵｲｾｮｲＭ d lg sca lço e ma l \'ootlllG, i'o" satlsftllto, sendo-lho ｭ｡ｲ｣ｾ､ｯ＠
d, cllDlldeuç o; e 5U mdlvlduaJ Imen te eu um aecclldo- IIllme(hatamelltc o ordenado mon· 
<!ado poderio collccar ' l8 a par e.:les de esquiDa. ｾ｡ｬ＠ dtl vinte cinco mil róis, 
bom. n •• 8n. ato, freqD 8DI ndo C< ｾ＠ laum tempo quo oceu-
. 11 •• • MClldadf. 'por mtnmed i' omprego, rle.pediu-es ('olllinwa, 

, . 

-
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nlo e.Uu pagas . . 
-'0- , 

que o Lulú G . . .... Ｇ ￡ｲｩ､ｾｵ＠ USUVI
ando ｾｭ＠ redor de uma chacara no 
Matto grosso, « de noite .• 

Que breve publicaremcs uma re
laÇa0 de narizes de folhas , que tem 
aparecido ui timamen te. 

-0-
Quem tiver raiva merda-se por 

qQe : 
Ridendo castigat mores. 

Retratos a lapis 
DRlblno João 

MATRACA 

Anda0 nas ruas aos montes 
Vendendo roupas 11 tostilo. 

Nno hà serviço na terra 
Ha somente escavações, 
O commercio paralizado 
Anda tudo a08 trabalhões. 

Só se ve é poma j istas 
Feitos grandes figurões, 
Com algibeiras vasias 
Nilo tendo nem dez tostões 

A ｰｾＱ＠ iCla tome conta 
Do ｱｵｾ＠ vai por certos adros 
E lugar de dormitorio 
Sempre tem vultos eslicadll'. 

Iheres, por panellas quando no di .. 
seguinte veio do baile, no campo. 

-0-
Que o Erminio 100M, por nlo ter 

200 rs para o feitio da barba. 
-0-

Que o Augusto Lopes depois que 
teve a felicidade de:- tirar na Lote· 
ria d" Pernanbuco, mil e tantOl 
｣ｬｮｴｯｾＬｪ｡＠ nllo falia com seus amigos, 
isto é, só com o seu seoretario, que 
é, o Joio Pi res . 

-0-
Que o Ercilio Perú, por In dar 

muito assanhado, faz diariamente 
00 ou 30 rodas, e segue para o bi· 
Ihar, dar algumas tacadas. 

-0-

O sino da cadeia. Que o llurul Fernandes, por di -
zer, que d'ura em diante, vai comer 

ｾｾ］］］］］］］］］］］］Ｌ＠ peixe frito , e alguns calix de bullã, 
E' um moço ｣ｨｩｾＬ＠ sim senhor, quando sahin do bailo. 

é alto, cheio de corj>O, uza bigode e Echo:::s nocturno:::s ., -0- . 
costeleta, anda sempre bem vestido, Que o ZlzlOho Bastos, depoIS ql!. 
e no rigor rla moda. seu mod() 6 a- I-------------- Bcou ｬｬｾ＠ il8'<crencia, apprWlentou·se 
aradnel. Cuma cigarros de palha . candldacto pelo ｍｾｮｬｮｯ＠ Deu$. 

d é I d t d Pe h'u Grande - Cl-.eu 1111 ar lesc8uça o. gos a e Que o Pena Fórte, por elogiar-se, 
ch.paus de cópa ro,lonJa, li cun,'i - que 60 mais sympathico d'esta 
dado para todo. os divertimentos fa- e ilal Inclplando pela linda 
m!Liares, já este.Yo elo ｍ ｯ ｮｴｾｶｩ､￩＿＠ ｾｵｯ＠ o ｃｊｾｲ､ｾｯｾｺｾｩｮｾｨｾｾＮＮＮＬｧＮＮＮＮｊＡｾｦｦ［ｾ￭ＬｊＱ＠
• pr. bem qUlno de ｴ ｯ､ｯｾＬ＠ 111111- ah, ｾｭ＠ s ｾ ＮＬ＠ passeio •. 

tos ｦｄￓＢｕｴＺＡｉｏﾷｾ､＠ ｾ ｣ｯｕｲ＠ ',a\'\ ｾ＠ ,I' e, -0-

como namorador tl t igre, .tem mais Que o Domingos V. já aoda bal' 
de dez namoradas, ｱｵ｡ｾＱ＠ sempre tanto triste . 

B,-evete. 

onda ｾＬ＠ é rara. vezes Ｘｮｾ｡＠ sem -0-
benga118j em6ru o nOSiO heróe é Que o Cardozinho, deu uma for- O que rrle con ta
bom, b(Jllito, e nada há que deaabo· mldav61 goila nú Alves. 
no o ｾ･ｵ＠ cooportamen.tCJ, por isso -0-

rarn 
todu as moças o ｱｵ･ｲ･ｾ＠ namorar, Que o mesmo par dizer, qUAIO ó • . 
1\ o que polSO escrever d eS80 relra- sympalbico, veoce a anthopathia.. .. .que o ｾｭ＠ baile no largo d.o Ge-
to. -0- neral OsorlU, uma moça' querla na-

Que o Villelinho, por dizer, que mo.rar um caelete, COIDO ell" 000 
breye vai ligar·se com ｡ｪ ｯｶｾｮ＠ mais qUlz namoraI-a olla rellrou-se. 
chiq do 16. + 

-0- ... que tem vindo peiKe podre, 
Quo o Rebello. por andar imfor- para n banca do mercado, e o povo 

Variados 

lllallJose a. lovans de lá .10 cons- tem levado espiga. ' 
Ofllltinnlo em t da. r s + 
A d

·• tantes. ',' 
ca as Joga 1', .. < -0- ... que a morte levolI .m do. im-

"8 oaot08 e ｮ｡ｾ＠ ... qU .. IDS Q A . t t I C f posto para os Crequentadores doa 
TlImbem hA grandes (odellt nas. tue • o ris o e ､･ｾ＠ t : tpor ､ｾｺ･ Ｎ ｲ＠ bancos da Praça 

par" n esse me'mo 15 nc o, e Izer . 
- que breve appresenta-se candidatõ. + . d P 

Nilo hA dinheiro na terra - 0 - . .. qUd na ca a rle negocIo a e· 
AndM tudo em qllebraçllo, Que o Liok pOI' andar apa ixona- drel ra. as vezos ajuntam'le certoa 
ｆｩｬｾｮｴ･ｳ＠ em t oda a parte ｾｯＬ＠ por uma d·e llas. gr upos .. . 
00 ! que grande amolação. - 0- . + 

Quo o Rlltillha . )-or estr.r muito . .. que \!lId.a Ｎｾｺ＠ augmenta's8' mais 
Tambem hll em quantidade 
Grandes narizes de Colha, 
Nas esquinas e nas praças 
Ha sentinellas de bolha. 

Muitas filhas de Eva 
Qae vi vem na devas.idllo 

satisCeito, em tel' elógi ()s do ser o casas dd fellçllfl:u. 
primei ro taco. da provinc ia . + 

- 0 - .. . que a sociedade • PrinQlu ., 
Que o laneca e o Janjlo , que bade dar que Calar . 

breve vl10 ser fei t ures de judas. 

I ｑｑ･ｯｓｩｬｶｩｮｯＭｊｾＭ［ｯｲ＠ veuder, co- - Typ. Praça BãrllodaLagunl N-:-n 
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MATRACA 

I 
lU nlf) tabe aonue tam o riz. A-H la, caindo, na toulice tle na- ｳ･ｮ｣Ｚｾｲｬｯ＠ 8Itas lcena. e e,toria pa. 

B-Queres tu dller, que elle moru, um d'estes ,Uollstantes» e I'(>U ahi, mais tlqoe certo o tal Car
levo uma buuita educaçl1o, no CoI· meu nalllllratlo, fOI ｾ｡｢･､ｯｲＬ＠ e quul dollO, que nAo botou em sacco roto 
Idgio do Largo da Carioca. (Salles) quo tomli uma gola. . 

B-Ab! ab! ab! 8-Mas, .elOpl'e flzerão as pazes 1 
A-Porquu ristes' A-Com muito CUltO. 
B-Por ｣ｯｭｰｲｾｨ･ｮ､･ｲＬ＠ que cba· B-E' Yertlade. E ｱｵｾｳｩ＠ bia es- O 

mas·te tle aSilo' quec4lndo-me de uma caiu , que vai por ahi 
A-Já qlle assim qlleros, seja. A-O que é ! 
B-hto s e continuar-IDos vai B-E' para dizer, que honteDl Nova directoria dos cH4rulhen-

muito bem, assim "amos ;nudar de ｴ｡ｬｏ｢ｾｭＮ＠ Ti um rapaz, que .lU, UID to,» oa,la. 
ISsumpto. lojo, ulDa Camelia, atinai um tudo I ｐｾｲｱｵｯ＠ lá tem um socio qu" tl 

A-Acbo mel bar , A-Posso sabor quem é. muito amigo do .Silencio • . 
B-Bontem, passarão por aqui, B- POli nao, é o Zez ' llho Basto. 
trez moços, ao qual sympatbisei- ａＭｔｾｮｳ＠ mão gon01 O Lopesinbo ,uando 'lIguem cri-

PIe muito e principalmente, um, B-Porque' ticava dos oscaadalo oa Igreja elle 
ue cabio-me cf! 00 coraçAo 1 _ A-Porque. Porque é Ceio, 8 dilia, Vale. telo iauja. 
A-Quem ó! Porque se fõr nel· priocipalmente agora, depois, que .. 

'-ir(), lO te -ül'ei Cran 1 cúrtou o cabello reale, dá ares do Muito. tomarAo coala du trlb •• 
B-gu vou uUlnear-to., e .e tu clJ-1Zé ｃ｡ｩｰｯｲｾＬ＠ ｵｾ＠ ReTista _11_lu.II'&1 ... na. Da Ol:dem na quinta.feita e 8-

hecas metias do fazjlt o favor de D-Eu Já tlvo, a mabdl,Jade, tle cardo mUitos 1'10408, a nrAIO na-
ar- uma peqlen InCormaçào_ consultar a l{8\'bta e achei muito viol _ 

_ ". ,di,a l' quem ｳｬＱｾ＠ esto; parecido. 

A-Eu croio, (Iue elle milito bre- Que o SecretArio niada nllo fez 
R-Cuohe o . Arl teles C. o ve parte para corte, e deixa, por habito, 

K Gua helt ｾＮ＠ _ aqui muitas 3audades. ' . 
• ｾｬｬｬｴ ｏ Ｌ＠ ma d " ,e J', podes fi- D-E proVl"el, po r411e quem ama Que ce.rtos rapazes, dão o canco 

cltr sabendo, que te t rez, ,110 na- assim ｰｲ｡ｴｩｾｬ Ｌ＠ com este Jorn31. 
1I1oratlor s n ex ' ｾ＠ da palavra, A-A paleltra e s t a muito lJoa, O ｭｾ｣ｬｯｨｯ＠ que. disse: ci*to var-
alOua ne tlu re 't VI carla um com porem sllo Itol'as, de retirar-me, re-se» Já eeta \'arrtdo. 
tlUI na rau porque tenho ｡ｬｧｵｵｾ＠ a fazeres por .. 

",,1-.<.,-. lIal
l
, IS,O p o t di C tlp.l ' 

11 esp ｾ｡ ｭｯ ｲｯｵ＠ B-Puls nilo, IlIlto lIIuito, por em e 
' oL .'Incepa,. é UIII l/OpO' Ivel doixarOl !la c 
-, UIZ. . I 

I 1. 1 prlr. 
ＭＭ ＭＭ ＢＢＱＧｾ＠ A-ÁulIu I uertua aml • 

E l t s e 1:10 mpre e.Xls tl ll - (Bcljantl o •• ) ａ ｴ ｾ＠ IIIU lii • 
rara Colmslg '), U COII Ｌｴ｡ ｬｬ｣ ｾ｡ｺ ｬｏ Ｂ ＳＬ＠
porem, o íl albe rto. ntio del10u ,le 
a amora r , UI ,que j pudia lhe ser 

, e <I. outl' , pareco nos que mo· 
ra na P edra Grlude 1 Quanto ao 
Lln k., eu I elle, COIU um namoro- }t'actos e 

o, I\,i II ll) (I< ude <:!) ohecel-a. 
I - H " [11 imo ou versar-mOH 

.'-inf'o. 

ｾ ｜ ＢＮＡ＠ Ilo, rque ｦｉｾ＠ sabendo, A ｳ･ｭｾｯ｡＠ _ 
a {()1'ça d'astes meoillos 1 por isso estimarei que as 

A-Nilo ê ｾ ￓ＠ elles que são vul\!. boas. não esquecendo-se Os a l I"'" 
vel, e jA ｱｵ ｾ ｭ＠ estamos tbesouran,lo, ama-eis assignantes de ｲ･ｭ ｾ ｴＢ＠ 1-

pergunto-lho eu? Se o NaaJtnho, O,). o. ｣ｯｾｲ･ｳ＠ atrazaJos para poli r 
Campos, Octnio Cardoso, Coostan- oos cootlltuar e mesmo para COIII
cio Alves, J060 ｃ｡ｰｾｩｴｯ＠ e outros, prar-nos «alguns uo.ces_, ｰ｡ ｲｾ＠ or
quo agora 0110 mo vem ｾ＠ advQr- Cerecor aos nossos allllg03. 
tencia, ･ｳｴ･ｾ＠ são constantes' -0-

B-Nilo aei I Domingo de madrugada an te ti 
A - Pois fique prevenida, para sahi,la da Procissão, ia-slI danu" 

não ligares, o m"oor caso. a estes um facto bem desagradave_I, p )
Biloutr" quo tem por costumo. de cado por um tal SI'. CJrdozlnho, qU<l 
desmancbar, I'razer, d'este coita- u"a oculos, chegando este, pert" ,I. 

Ctlrtas moças leo,lo o ｮｯｾｳｯ＠ jor
o ' I, e dopar.nuo COIII ° artigu svb 
cb;apeus, juraram agora .sar penei
r 

Dua. moça. eotraram na i,rejo, 
0.1 ocasião em que o padre lonota

ã Deus, e CODvel'varaw-se om 

!los bicos sumiu-se <lu 

' 11 Sacl'Ístia eslà um moço muito 
guro), a 1I11ntOrar, 010 Ibe cltpgn o 
t"IIIpO que eatà em casa coaTersan
Jo) ,''' 10 ella, i.to lia Igreja é redi-

d". que ama' um moço que achava em corupan h- 11 

B-Jf! desmancharIa te algum' do pareote. !eu>, e perguntou ｾｕＢｉ Ｂ＠ I 
A-Felizmente nRo, mas a ｰｯｾ｣ Ｂ＠ sio estas .. __ O IOOÇI) nlo poda enn 

téiÍlpo, fl$t;ve entro as tres o meIO; ter se o respondeu, estas ｉｾｏￇ ｡ｳ＠ ' 

Augustn Lopes, aodava como 
10llco aa Igrejft. e disseram que 

,III V& procurando duas vintaDI 
ue tlO ha perdido. 

partidos. minhas parentes,e suas Irm . • 
B-Explloa-te' que 1110 .. . deTido mais (loUI ｱｵ ｾ＠ r ,. 

,- u r ua do Senarlo bn certos na. 
vaiar tratRrei 
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tI'slla·. 
1>0 culva-tuo 

e té nbb do. 
,0 vi.t" li .. 0lfells3, 

F. A. J. 

Retratos a lapis 
nrd080 

8' alto, mmgro, em barb ｮｬＮｧｾ ﾷ＠
m.l, a.tudou 00 colle io tio ... e d alb 
tul ar cai xeiro, o o qUIZ. m 18 ､ｬｾ＠
71a elle porque o. C&1X8lr?S aquI 
ar:' " uo .• . , (oi a corte, e la aodou I 
do cootando latr . , aborrecido da . 
corta voltou pJrol c.i, mai feito c e· 
nbor doutoira •• com dlplllllla ｰｾ＠ • 
sado na cocbelr do Largo Roclo. 
seu aodar é apreu do, Iluda sempl'e 
da preto. moço oeobum igual e a 
elta, Ufa cbal'eu bllXO, oeulos, e 
botinas 60 " ultimamente empre' 
gou . e em um loja de calç.ido, eu 
lDodo li relO é Insult nto; n,\o re ' 
FOIt od" a f nllh 5, é ｦＧＰｾ＠ ｩｦｾＱｬ＠ est 
.bem ｾｵｩ＠ tu a UI o, ê milito cotre
met ldl>, n o tbm religlAo, emB m 
esta persoo gem é mesmo um Cdr
d030 . 

x. P. 'r.O .... 

Mta C. ･ｵｴｾｴｬｬａ､ｯＬ＠
Meu c rinba de tUlnha, 
Tu é. muito rollcreado. 
Me. bicco de lodorinhl. 

Meu C., li lia córte • 
Oue Indu·te na Yagaoça, 
ｖｬＸｾｴ･＠ para cll com ocu los 
Pari I terra encher a pBnçB. 

Meu C malcreatlo 
Atrnido. descarado, 
CIlOl tuu graodes bravatas 
Meu C. 'Irr8oog.do . 

lu ulla! qualquor família 
CIlm nomes injurlo>Q; 
Como flze te DO adro 
Ob! qu_ nom&s horrosos. 

Eu to escoro meu tu i li ba 
Mel .:arll do emprovisado 
U •• , ｯｾｵｬｯｳ＠ p r debocbe 
ｾｉＢ＠ C. IOllcrelldlJ. 

"Il.u r .. ｰ･ｩｴｾｳ＠ as Camilia! 
A todos ,lirigss iosultos 
Eu ｴ ｾ＠ dlr81 as verdaJes 
Qu In ti 09 C. ｾ＠ nllo •. 

Ibb.lllo e cova,.Ao geral. 

Part seri 

Toda moça namoradeira 
Que nltla sabe fllzer 
Túdo o ti ia OI tã nll portl 
Fingindo quo es ta n COZl 

Toda n moça quo 80 casa 
om oada ｾＱｉＡｊ･ｲ＠ fuer 

E' "splga para o marido 
FIlIIPodo que eslâ a cozer 

Toda a mnç prosu msola 
De todos Calando loal 
Fazendo· o espirituosa 
ｾＧ＠ uma carne sem sal 

Toda 1i lnoÇIl de cllllpau 
Em todu a loja dOI'en,lo 
Vai passando I na rua 
Fing:nrlo que Y8I morreodo. 

Toda 1110Çll que nas lOjaS 
D,\o Ina ' ｡Ｈｨｾ＠ a cIl110iros 
Ellcostadas ao balç. o, 
F_zom papel de bombeiro!. 

Toda a moça 'I ue lia ru 
Anda mUltlJ rcbulida 
N.'" posa. do sengdllo 
_Magdal ij na uropendlll •. 

Uma 1I10ça 

, 

o IIleU cachor O 
o m<) n re co n 10 n to Ó ｜ｾｉＱｾｮ［ＺｴｾＰ ｊＺ ｵＺＺ［ｏＺＮＺｉＮ［Ｚ ﾷ ｏ［ＺＮｓＺＮＮＮ｟＠ ..... """ ... ｾ＠
Tudo mai. para ti 6 bagate ; 

Vem m.u cacborro, vem luju·mc ｉｉｓｾ Ｌ＠ lç 5 

ｑｾＮ＠ pago a ､ｯｵｾ＠ to.lõ., ua luautlolr : 
MU ito mai j gastei, d ndo um ｰｲｾＮ･ｬｬｬＮ＠
... Uloa moça tão bella qu.1o loureira. 

E tu alo vale. IOli . , que é. mou amigo, 
A um quartolr40 intllramente dostli I 
AI (8 las que me fate. são ioeera , 
A. qUI ella. mo B%erl1o bo.u ｬ･ＮｴｾＬ＠ . .. 

Quaoh. mulhere. !Jà que deslllmbid ... 
ｾｵｵ｣Ｂ＠ nbem o quo ó-CeJelidmJc; 
r...o'um bar lho de cut .. na patola 
Roubam o tino a taota mOCidade . 

Qu. te I tou dizer!. .. Tu como o cyoico 
Nem me pre.tas um pouco d. altençlo, 
E me toro a a . im tlotO de cridlJ 
QUI lIem sei qU11 de n6. ｴ ｾ ｭ＠ ｭｾｩＮ＠ razlo. 

• 
o 

:-lI, t i importa o Ｈ･ｩｪｾｯ＠ fi e 110 caro, 
Nem que liga outra VCl lebre ｾｬｕ｡ｲｯｬｬ､ Ｎ＠

Da rua aporta dormes tão tranqaillo 
Come darmo um philosopho ou ｰｾｴｵ ｳ ｣Ｌ［＠

ｩｬｬｬｬｮｯｬｬｾ＠ flol niogu elU re'l'oita> 
Ou tenba ｳｾｮｧｵ･＠ nul OU do malusco . 

Se por nCIlSo o tas encommodado 
CoIDO sagaz homeopatblll as<illl, 
ConsorTai a botie.1 sompre osim 
Quem em toda pulll OIlCOú lra- e Cl IIU . 

A' lua ladrai e aI razões que tenba. 
'a minha iodagaçiIo certas ndo cllhom 

l oologistlll e asll"ologos os notom. 
Ha moti ,o qualquor, vocos liI suhem. 

Nioguem le chega a mim sem tu latire. 
Para indicar o quaoto te ｾｯｵ＠ caro; 
A onde quer quo esteja tu conheces 
Do mulherciumeota tens o r,4I"0 . 

Continua • 
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