
o AIXEIRt. 
Orgao da classe caixeiral 
Publlca-so rusularmente aos dOJllln.os 

ANNO I Dominll''' ' 17 ､ｾ＠ n e7rmhrn cle Ｑ ｾｈＲ＠ NUMERO ? I 

-,---

lluR.lf1lU·r neA'f)cio c,un relo\'ã,.. fa. ﾷｾ ｴｲ＠ Pl riouic., de

VI'-"'{' trR.tnr 110 (': Ｇｾｲ ｩｰｴｯｲｩｯ＠ .10 mC!il.mo e rom Frao

l·i ... ＨＢＨＩﾷｦＱｾ＠ ｜ｩｬｾｩｾ＠ ｲｯｾｴｦ｜Ｎ＠ IIn rn.'\ do Prilwipc n. 1 n. 

H'IHo 100.04 esfurf,'ur afim de, ('om Itl'}11elle meio 

que d'rllt"'t r\t nltam. camiuho o l'üiL, UI\ r-CI·Cla do 

ｰｲｯｧｲｾＸＰＬ＠ ICDlprl! ir."!ilado, que imitando. 

Pouco a f,ouel" fi iuiC'iativu ｰｵｲｬｩＨＧｵｨｾｲＬ＠ felizmco· 

te . vae tomllndG propor,:õe. que IIl1gurl\m um feliz 

c>..irn_ 

Ha p<Jllro. cr .. S. 1'",,10, que leVAntando rapi

ｴｍｾｾ＠ Ｇ｜ＺｊｾＨＩｭ｢ｲｯｬＱｯ＠ . fa.zia sibilnr. prn brevE" tempo. A 

\ lo(,:nmotiH', qm" U8 ｾ｜ｬ｡＠ carreira velor. . levA f\S hRbi-

I 
ta"te< d'aquclla pro' iDeia (, C.pitnl do illlperio.trane

portando d'uml\ fiara outra o gent'ros que se fk

Z(' 1Jl ｮＨＧＨＧ｣ｾｾｮｲｩｯｳＮ＠

ｄｆＮｾｔｅｒｮｯＬ＠ 17 1»; ｏｅｚｾ＾ｬｕｒｏ＠ ｏｾ＠ 1882. 

o progre!"" d" Patria :--ei. U p"u9&me:nto que 

constante nos ＱＱ｣ｾＧ･＠ dominar. 

.Já pelo commerdo. Invoura e il,dustrin, jí, pela 

ｮｦ｜ｶｴＮｾｾＮ｜ＧＺ￣ＩＬ＠ im:>roicindivel auxilio par" a.,ueUc, de-

O que bn pou"o era habital·à" do •• eh e{;cu, fi

lho OR ｦｴｯｲ･ｾｴ｡＠ ,hoje ão rid8dt commor 'i ote., 

em ｬＧｾｬｨＬＱＰ＠ progr('c"h·o. bftft'jlldlo!o- p(:las aura da ci

\ ilisnl;iio . 

Ao hramir atte) rUflor dos ｡ｵｩｬｬｬＸ･ｾ＠ ferozes. uccedeu 
o ｾｩ｢ｩｬＰ＠ da ｰｯ､･ｲｵｾＱｬ＠ nHH'hiua de Stepbensoo. que 

'----------

\ 

Pni c filho não mutunrnm palavra. 
Aquplk pare.cia (·ogitur profundamente. 

Este, por Cl,rto <}lIr ulgunla impncicncia febril O 
ｮｧｵｩｬｨ ｯ ｮｾｒＮ＠

LAVRADOR 
POR 

I. . " .. a- Silva Oa ,C» 
(COutiUll"'liiu do n. 20) 

• \ ('oziuh", .., fi •• nlmcute, um microcosmo pitto
Tê>:'('O, onclr nã.o fl\1tn, ｾ｣ｱｬｬ｣ｲ＠ (\ tão e o ｾｒｴｏＮ＠ parn. 
ｨ｡｜ｴｾｲＬ＠ ioC'c!oCsantt.·mcntc, á. scmel1lfto,'a d'onU'o! mul}
tios rnuiorcs, "n1l't ｯｰｰｯｾｩＨＬﾷｩＮｯ＠ ｾｹＸ ｴ｣ｭ｡ｴｩ･､Ｌ＠ P'lrfiada e 
rCllhicl i ｾｩｴｬｬ｡＠ ! 
ｔ ｴＮｾｲ ｭｩｵｯｵ＠ o repasto, como ('omcf\,ha, silencioaQ e 

tris te, 

Tinha ｶｩｳ［Ｌ ｾ｣ ｩｳ＠ jl1qllir t"l;õe DCr\ OSRS DO olhar e 
no gmto. 

LC\HlIhn'n.!lc. ｪｬｬｓＨ Ｚｧｾｩ｜＠ l·luu·lIte. do tostO bttuCO 
de ＨＢｮＢｴｵｵｨｬ｜ｾ＠ ma", AU \ fI' que fi pai permanecia im
mn\l'1. C'Rhin outri! \e/. rl.m 11m levE" trejeito de 
｣ｯｮｾｴｲ￠ｮｧｩｭ･ｮｴｯ＠ nll ｾＨ＾ｵ＠ Ing'nr. 

A final Andr{· ('1111 i\,,) ,,1.', uotou-.e de golpe e 
snbiu da cozinha. 

Chel!bdo 80 ＸｐＨＩｾｬＢｬｉｴｴｬＮ＠ IH.:"l!('I .n oundra mal aJe

ｲ･ｾＡＢｮ､ｑＮＬ＠ onde a dl"sordem e do ｣ｯｵｦｵｾ￣ｯ＠ eram enor
mes, (\ la\fndor em vez de ("C.,1l1l'l:ar a del:'pir-se para 
immerger DO mode to ('ntl'c, apagou d'um ｾ｡ｲ ｲｯ＠ a 
｣ｬ｜ｾ､￪ｮ＠ e foi direito ti jaoclla. abrindo-Ihe, com 
suhtileza, as gros 6S portadlls. 

Depois Ioentou-sc, C, com l\ tCbts collada nos vi
dros, olhou, attentamente, plLrA f6ra . 

A j6nellft ohri .. . obre um terreiro pequeno, para 
ollde da,·am. tllmhcm. todus .s (lut, 118 praticadas 
u'e.t .. f. ·l,nd .. do cdificiú. 

LA rórn a noite f'8hlnl {'rena c mud . 
Nem ao de leve f\ ,ira\'i\o rll1norrjR.\"" por entre RS 
tolhas ､ｯｾ＠ "rvoredos. Apen88 interrompia. por vezes, 
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2 AII EIRO 

nO &eu correr ... rtigiooJlO. &!8Oberba as di ""nn .... 

penetrando as ftorestM, ha pouco deffe.as ao ho

mem ci.imado. 

Hoj. , Mina0, em parte unid á Bahia, provin

ci.. riquúsima., cuj tradiçõ s glorio .... lão a 

maL! bella p"uln. da no a historia, que n8 e taut. 

Escrenr para O publico' uma ta"fa ."bre diffici I, 

espinno a :porque não.ó, Deces ario .er-B. Co

Duecedordo no obollo • dificulto"', idioma, Como 
tami>em Lompeoetrar-.o bem 110 a. umpto sobro quo 

se vai discorrer ［･ｾｰｩｄ｢ｉＩＳｴｬＬｰｯｲｱｵ･＠ 'S .naj, das veZes 

enCOrre- Q 00 de agrado de muito. e: CODscguinte -

univer " occupa lugar eminente, j' por facto em ｭ･ｮｴ･ ＬＡｬｯ ｴｲｲ･Ｎｾ･ｯ＠ cootactl) da Jancem da critica. 

'lU, o patrioti.mo do filho do gigante ameriCAoo ｾ･＠

elevou tAnto quanto p" ivel. já pela uarração geo

grapbica do Paiz. dOlado pel o. turna d,.. g .. 1 • 

mw ｩｮ｜ｾ･ｪ｡ｮｾｩｳＬ＠ coberto da mai luxlJriante vege

taç - ,re,.,.do por _oberbos rios qu.. ..rpejaodo. 

despejam ae", argentco fioi.em eo ulAdor ('al&dn_ 

pu. doa qua oecupa o ceptro o mageotoso Ama

ｾｏｾＬ＠ que, ceDunu de leO'osu ｢ｬｾ ｭ＠ do oceaoo, coo

serva o me mo sabôr primil"·o , 1:\1 & su ... extenç&o, 

• a força tom qoe .e lança,dei ando apó •• i 1\ apra

.inl Marajó ,que parece lhe embargar u pasSo. 

I L nl<O POl< • 

A mocidade e as lettras 
,om qõlantfl ｾｬｬ＠ a no peDn um d&.! meDO! 

c·'mpeleot"-' nao lides da imprellM. vamo. dizer al

gulW\3 p .. la",.." sob:-e " epigrapbe acima. 

o ,iI ,cio o ladrido estrepitoso dos cãe. de guarda. 

A, dré Caoi.,., teve &&sim, immovel e vigilante. 

por largo espaço. 

ã.u obSUinte, sciente de comprirmos um de\'rr, 

o dC\'er do homem civilisado,- affrootamos, embor .. 

fraquissimos. como já o dilis\!DloS em outras pala

vra., Oi perigos de que vimo. de filar. 

Queixam-se muita pc'! oas que as leUras soccum

bem nesta DO''''' bella rro.incia. Não oomos de 

opinião contraria ;mal8 com& querem que 8 liuera

tura pro pere, siga MAute. i falta Ihe:''o principal 

que é a protecção public.. . falta esta que prumove 

irrt:mediavelmcute f\ ruína. das folblots littt!rarias" 

cuja existencia,"""""qul\udo periodjcRm c .. 'PI ' I' D' 

á gui.a de cometa.-é phosphorica : como querem 

que a mocidade não immudeça, nÃo .Jeslloime sit 

apenas começa a en Riar Reus vacillantes pas os Da 

aveaida da litt.!ratura, é victima de alguns espiritos 

maldizeote. qu . ou por in.eja,ou por requintada 
maldade. aprellidam. ｾ･ｭ＠ mai Dem meDo ,de igno
rante! os Que ･ｳ｣ ｲ･｜ ｾ ･ｭＬ＠ ･ｬｬｬｰｬＧ･ｾｴａｮ､Ｈ｜＠ assim 1\OS ou
tros os Qualifi('at ivo que em gi abulldfUD . 

A 80mbra, OH ·te! , o h" mcl qUt! Mltára, parou 

como ｯ｢ｾ＠ rvu 41 r! , ,.e t;vt: 1 SÍt vreLcntido. Deu 

al!{Uos pl\8 Od. c, de novo, vultou atraz a examinar, 

D 1Jbito um leve ruído. qu&.!i indi tiu<.1.u, veio uma por uma. tudas as ｪｬＬｯｲｬｬｬｬｾＮ＠ Depois, rapido, Cf 

ao r-Ih. ao, ouvido. pro"avelmeute traoquillo pelo resultado do exame. 

ne viaodo, eotão. a cabeça do c..ixilho, e eutou partiu direito ao ;>Orlai, .. briu-o COm precaução e 

mai altf:otarueote, ustendo, por ia t ntes, & respi- dr apl'arcteu em !eguida, fechando· o cautelosameu-

ｲｋｾＬ ｯＮ＠

ｃｯｯｨｾ･ｵ＠ '1ual era a C&UJIa do ruido. 

tI ma vidraça, a pequena dlStancia, era er"uida, 

COUl ubtileza. Doa encaixes por milo esutelo.a e 

exercitada. 

Pao ado. poucos minutos ouviu mllL! o lavrador 

um baque .urdo. Era o d'um rorpo precipitAdo de 

peque ..... altura IJO solo rndurerido do tor .. iro . 

ｅｭｾ＠ eguida appl\rtweu u'este uma 80mbra negra, 

ou negra ainda que a treva pe a t jllC fi ru te • . 

n. 

te ,:tobn' si. 

Aodré Caniço estava lívido de ratva. 

Reeoohecera o filho DO pa> eador 1l0ctUroO que 

lhe saltára da janellas. 

E depois a prompta confirmação do que oDvira, 
M eahir da noite 1l0b paues.causa ...... lbe impetos d. 
tamaoho furor que OI olhOI, DI< escuridão do quarto, 
pareciam despedir ascuas de fogo. 

C/lavrador pouca import"neia dava á t .... nsgres.ão 
de discipliull domcstica que o filho comru.ui .. , s&
hindo, furtivameuUl e a horao morta., de sob o lecto 
pale.,a!. 

Continua. 
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o CAIXEIRO 

Ｍｾ･ｵ＠ . mo foi a"i do pt.r um sujeito que, que d.scobri. e o mi •• ravc\ que preteodera roub .. l-o, 
Deu m ｾｲ､ｬｬ･＠ ! ... p r ... ia ser tio bom como OI uma bi" rerompen a. 
" me.u uho"," da quadrilha . MA. foi .m ,io, porque o baudido, medindo a 

- E teu amo le\"ou a u.. implicidade ao pooto emioenein do perigo que o ameaçava, disfarçou-se 
d :I ... c",dito ás p I nas d'e_se biltre? de talmooo que seria ditlicil . para nio dizer-mos 

...... M,·ut\mo não creditou em "adn do que Ih. di. I impos.i\·c1, ｲＮ｣ｯｮｬｴ･｣･ｬｾＮ＠
o tol .ujeito. Corno. porém. por nqui fulJa- e muito . • De.,le .ntão, Edmundo não deu um s6 p. 80 ｱｾ Ｎ＠
D tal 'lu:.{lrilh ,pelUOu que não obrari mnl dnodo I J oio ni\) fosse nbedor. 
as provi<1enci \) r"ubo de quo ｾ＠ lJám08 no ""pitulo antecedent e 
ｾｑｵ･ｲＭｬｕｾ＠ p.t.recer qu.-. leu amo foi vi tima de fora. tlslemuuhado pelo traidur quu dCllunciara-o 

um ｉｏｾｎ＠ .... Or". diz-me Ulll" cou a. O sujeito ui<. ! á jUSli\3. ml\.'! quo, gra\'R! á vigil .. ncia dos ｾＸ･ｕｉ＠
exigio dinheiro pelo seu ser,oi\"O ! ･ｳｰｩｬ｜ｓｾ＠ cooseguira ･ｾｃｂｰＢｲ＠ ús garrAs (la policia. 
Ｍｾｩｩｊ＠ ･ｮ｢ｾｲＮ＠ e tA di 'e ' Iue ni\o f .. zia aqllillo COlllt1Illo, dous do ･ｵｾ＠ homens forRO CAptura-
'" ;,tere ､ｯｾ＠ e qllstro mOrreram da descarga que sobre a qna. 
-De duns um : ou elte Ii,i muito e·perto para drilha di.pllrou n escolta, na oc osião cm 'luC O! 

.e ｾＬＩ＠ Jsr 11 coDb I"Cr Clô1.sim,ou então faltlou ","er- ｡ｬｴ･ｴ｜､ｯｲｾ＠ t'u .... ium. 
di ·... '''lU tudo, eu dou-me melhor Cüm " primeira , No dia ｾ･ｧｾｩｬｬｴ･Ｌ＠ um bt.>m numero 
b.vpn(l ... , . . dirigit.loi pelo traidor, ecrt'l&rão 8 CllSft 

.. \. P.,.'\Ilw P ｾｾｵ＠ e reea,hiu tudo no me mo ＸＱＱ･ｵ ｾ＠ rem a uinguem cucontr rão .... 

e soldados 
Negra, po-

ｾＮ＠ I 
A, ho"" .acccdiam-ge em n di\ acontecer de 

nol" J. 

ｅｾ＠ d· 'n )ra fS7:ia de e pernr o trnidor, qu(' p -
re 'ia P,-.tUT sohre braza . 

- .... j t!lle, hão ｶ￪ｾＧＺＱＬ＠ peOsavA João, perco 1\ ,,<,heI .. 
pa' 'i le ｏｬｾ＠ promdu,f) O conde, nqucllts uohM de 
fomo 1". bel:' m'a podi" dar adiantada.... Diabo ! 
｣ｌｬｲ ﾷＬｾＭｨＢ＠ o c.llIo que o maldicto titular de confiasse 

Contioua. 

f 

de mim? _ .... .. _ ............. . 
,",ou (·I\pa.z da &'lQ3taT que im, pois c palite pare· 

ei.. I"'pre"-,, 'I 'e eu Ib. dizi ...... Mo sempre I ｉＧａｒｔｉｄａＮＭｾ･ｾｬｉｩｯ＠ no dia 14 pnra o Rio . . . 1 m .;) r"I t , 

qu ［ｉｾ＠ ver .. 1 eUe m) trlU"U\ A me ma UI, c ereoça Grande c, no ｾｯ＠ aci!rO e ､ｩｾｴｩｮ｣ｴｯ＠ commcrciaut4 
q",qdo Elm'mJo lhe bate se ,\ purta. I d'esta Praça 1I(I\uoel "Thomaz da Hosll. 

E ..... "el· .1 'p "ar. Veoto bonançoso o leve a seu d""tioo. 
A cilJV '1.1' . I ｵＮＺｾＧｖＦ＠ d novo a cd.bir a canta· 

ro • l rellm.Jd;U r 3g&odo 8" trev e trovM • 
rilHlDb.:u na ｩｊｏｭｾ｛Ｉ＠ idl.de do e P"\-"O, DÃo atemóri 
.. am &lJuelle h1mem, q:tc parecia ｭｯｾ＠ r d terrivel 
luC1' do .Iemeoto. 

De repeote r rou,como que fulmin do por UmA 

idéa terrivel, • comprimilldo a cabeça co'm aa mio. : 
-A hora aprazad para" M .. Ito já se p .ou .... 

• Edmuodo ainda nio v.io.... m duvida a mi"ha 
｡ｾｯ･ｩ｡＠ fel .. conceber u peitas .... ou eotiv eocou
trar., o <'&daver d. Roberto, porque aquelle. demo-
Dio ... lm o Ire v ..... ｅｳｴｯｵＮｰ･ｲｾｩ､ｮ＠ l. .. irremedi .. -
nlm ote perdido 1 .... Edmuodo e o. selU me pre· 
tegu;rio ..... 

P do aqueUe momeoto de afl1ieção, prose:;uio 
com Yu' c&ye.roo 

-M oão importa !. .. já que o demooio mofou de 
mim eollocando·me o'e ta posiçã" BIlberei m oter
me o·ella ... 

Edmuod... maldieto M ioo 1 eu me vin arei de 
ti, tão eerto com. é cena o cutigo que m agu rda 
li não ot t vid ao ｭ ･ｵｯｾ＠ na ｯｵｴｾＬ＠ e do qual 
nio ob t ote zombo. Edmundo, M lagrim i que 
e. te a teu pai, u tlu arranca.rei de uogue! 
Qu .. to a M rietta, hei de po.mil-a, embora teahB 
de oadar em !aogue e camiohar Ｎｾ｢ｲ･＠ cadaver .. 1 

Eovolveodo- e no seu pooche, de. ppareeeu nu 
trens como um .. pirito modigoo. 

Quando de pootou o dia, u coude u .. ｰ･ｲ｡ｾＢ＠ em 
Ulremo p la p<:ça que lhe pregára J oio, de pedio 
OI IOldadot, prometteod" áquelle! d'.ntre elles, 

O ｐｾｾｎ＠ AMENTO - Recebemos o n. 14 d'este 
periodico abolieioui.to, public .. do na Bahia. 

'Cr ... bem el&borad08 artil!<> ,-precedido! d .. brio 
lhante divisa: "A liberdllde é a vida". 

Agradecemos .. bondade do distiocto eoUega, pro
moueodo-Ihe permut .. 

Foi-D08 remetida, pelo no so collegt\ J A. noit,ux 
a errata flue publicamos. 
-No ftrligoque pobliquei no n. 19, d'e!te periodico. 
com o tilulo-Corlid ·raçe;., ,-re!allam algno! erro •• 
que escaparam ｾｯ＠ revisor. 

Com quanto ioimigo--do erratas, appre!so-me .. 
apontal-oo, "fim de que "certas pc ONS" de cuja 
iJluBtra\,ão cact8 vez mais me capacito, não tenh .. m 
ｾｩ￣ｯ＠ de m'os attribuir. 

Entre-Confeder.vio dos Tamoy08--e-G UArD

oy-, produeções de Magalhães e Alencar, es<8pol1 
ao ｾＧＨｊ ｄｉＩｊｯＮｩｴｯｲＭａ＠ l'oni\'iio-,obra do di.tioet o , 
cripwr P. G uimorâe •. 

No ultimo periodo,leia- e :-retumbam- .Sumpai .. 

ｾ＠ e ,-Januario (refiro· me ao Conegc JanuRrio da 

Cunha Barboza, auwr do poemn- ictheroy) ,e ni\o 

-relobom- nmp"rio-Jomario( I ) ,como lá eSI" 

, 
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