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Atrazlldo . 

EXPEDIENTE 

PA(:, tPI/1'(, 

S·100 
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As pes OIlS que deixarem de de\'oll'er o 
presente numero até 20 do COl'lellte, Ｘ ｾ ｲ￡ｯ＠

consirlE'radar Rssignllntesj devendo. por con
seguinte,lIpromptll rem OB cob,ep que bre\'e
mente sei ilo prorurndos. 

i 

o MARTELLO 

ｾ
ｾ＠

. - < 
ｾ Ｌ Ｍ

O tempo que ｰｲｴＡｳ･ｄｴ･ｭ･ｄｴｾ＠ IItraves a
mos, !flZ nos andar tllo ｲｵ｢ｬ｣ｵｾ､ＰＸ＠ que 
relllmento sentimos 1\ neceesldllde de 

alguma COU81! q.e ｮｾｳ＠ nlegrt'. 
Qual porem, o melO de encontrlll-a? . 
No proposito rle ｲ･ｾｏｬｬＧ･ｬ＠ mos tM ､ｬｦｦｩｾＱＱ＠

problemll 1'011101 immediftlfllllente em eVI
dpucin ｾｏｓ ｅ ｡ｳ＠ crnneologicl\s ｾｳｰｨ･ｲ｡ｳＬ Ｎ＠ e, 

. . e no · é Ilt'cuhnr ajudfldo8 pda ｰ･ｲｾｬＧｬ｣ｦｬｃｬＸ＠ qu '. 
C,. IU n Il geu eza d·UI.11 ｫｮｧｾ､ｯ＠ ＨＨＧｉｾｬ､｡､ｯ＠ Ｇ ｉｾｾ＠
acem/o) obtemos sfttlefntOl'l8 solucuo. El 

puhl C.lmos um jornnl. . . 
Assim p 01M resol\'emns dnr pob llclclade 

" O 11m,;p/lo. 'em CUlfl8 columnns rend t're
UI V. ｉｉｾ＠ devi.las homenagens li 1'11 te Iltterll-

ria e com 11 exubernncia de nOSBa incompa
rin'el grllçll criticaremos o que neceesario 
for. 

Terrrindndo esta ｕｏｾｂ｡＠ aprasentaçAo, as
pernm08 que o povo ul o se negue em au
... ,iilll'-OO. 110 mel,OB com b indlspllUSftvel 
monry da assiguatura, .e fie qua .. . o mar
tello quebra-Is. 

Nós melnlo,. 

OBRAS DO PORTO DE S. CATHARlNA 

(De llmll pbotog, nlJhia tirncl a ÁS 11 horas 
dll noite). 

" MARTELLANDO 
Consta-nos que cer tos mellÍlIOI bOlli/os 

muito têm cllvoqueado com a e.pera de IUR8 
nomençOes para emprego de fazend a . 

Um d'elles dizia ser o ｰｲｩ ｭｾｩｲｯ＠ a mamar 
e no entando lIioda nno constguiu uma têta , 

Não sa IIfflijn CI iança . 
Primeiro os de dentro, depois OB fóra. 
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o lU.BTI:LLO 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
ESPERANÇA PERDIDA 

-Que fazes ahi sentado? 
-Estou esperando a estatua para a qual o povo contribuiu com al-

guns contos, 
-Ora, isto não passa de contos, .. 

'! 
• 

E ra uma linda caeinba da IIlvura da 
neve, 

A' lua arqueada janplls. onde entre
laçRvAo-se varias flores de IIlHtlEee diver
sos, dlvisavll-se um busto de mulher es
beltA , 

A erenidade de sua pbisiouomia, os tra
çoa poelicos, deliclldos, a rormarem uma 
belleu pouco commulD, dRvno-lhe umil 
expressl10 de celestial enCtlnto, 

Pensativn, como que alheia li tudo que 
a cercava, 8eos nvgr08 olhos expressiv1' 
vagav!io pelo ether cujo azul claro des
maiRvlI-se aos rubores do creepuculo dà 
tarde, 

Os cantoTes da nRlunzR, eSS81 ｬｩｧ･ｪＬｾＮ＠
ave81nhas que nascpm entre R Nnlls palhi
nbRI e leves JlRin8s qoe formno peos deli
cadoB ninbos, enloavio o hymno dR de pe-

dlua no sol que tOlllbavlI para nlem, dou
rando O cumes da verdes montan ha , 

'fudo i1ellcio, A leve aura que de ｭｾｮﾷ＠
80 perpaS8ava trllsia o suave pel rume dai 
sei "as , 

O uhtil arlfjRr d8s borholetas que cru 
zavito o AIIll.ie:, le , um doce gemido da rOI· 
la que se aUlohll\'1I e o pio mODolono do 
mocho que Villbll das Bolitsrias hrenhôs ｾｯﾭ
nUllc iavno s uOlle que deste"dia·ee pelo 
infinJlo, com o Beu mllnto"l'8c.IIIISdo de es' 
t'fllas , 

Depois", um pi IIr cnutelC'lo deDlInciuV8 
nlguem que se di,jgia á clIsloha d:, allur8 
da nel'B, 

A'quella janelln tntr81açllda de vlll'Ías flo
re mllill um vulto Dotou-se, 

A lua surgia pallidll, merentoria, o'uma 
lentidão de IImOl'osa hf n(>voleociR, c:arellD' 
do li medo !I'luellll jRnell1l que fech.lTIHe IH' 

eetil lo de um beiJo, 

Syltlio d, Alcllcar, 
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o lItAILTBLLO 

SEM TITULO 
{';4. omo é agl'adaval rilceher-se o habielo 
\V que o frescor da manhã derrama pela 

IHlwreza, IH\ h01'1I do nascer do dia I 
O 11lIxtO de III'0UII\ que dlls flores silves

tre 8' des 'RZ pelo espaço emblaçam3ndo -o 
telO a amenidade de um bsijo sedento ･ｬｬｬ､ｾ＠
à mllnhà que 8e deepl'eta mansa e purpul'ea
menle ! 

Cumo tnelo dOl'n, e! 
A Illllllhi'l. , como o hOlllem, parece se 

compmzer nos ultimo! ｭｏｉ｜ｬｾｯｴｯｂ＠ elo ｾｏｉｬｬｉｬｏ＠

quoti diano e é t1l0 ｢･ｬｬｾ＠ como a ｜ Ｇｩ ｲ ｧｾ ｭ＠

quando ｾ･＠ despe:-ta do leito com a esperan
ｾ＠ no coraçÃo e vh;(1 P. fresc ura jacel I 

• 
Uma clIsinha br»nclI, ti prnia do manonl

nolento. ainJa deserta, contornn-S6 no I/S
curo das ::gUfl8 q Ile balouçam li leiramentej 
é be:lo I 

No ｯｮｴｾｮｴｯＬ＠ pouco a pouco, os primeiros 
clarOes da luz lIlatinal vem brilhar la no in
cognoscivel. 

Os passarinhos despertanelo em chilerar 
continuo , conjunctamente com os pel fum es 
que se exhalam das flores campa ｩｬｬＢｾＬ＠ em
bebem essa h01'1I my.'ica de poesill, oue a 
CAsinha br-'\nca completa a ｰｬｬｹｾｬｬｧ･ｭＬ＠ :. 

Ha nisto o sentimento do bello, li barmo
nia suave e docll , • 

E, da CAsinha bral1ca, como a cor dns il
ｬｵｳ ｏｴｬｾＬ＠ lahe um mlll'ujo cantavdo al egremen
te estrophes que galhol'dilm o ar em revoa· 
da, de ixando I'ebofll' 11 VO I pelo espnço em 
tom plangente e, ･ ｭｱｾｬｉｬｬｴｯ＠ a CRnoa 6e Il1z 110 
largo, com a vela [,ranquejaodo 1188 ngun8 
8eneadas de mal', como se houvesse ｨ ＼ｬ ｵ｣Ｑｯ ｾ＠
de gail'otas ligeiras, 1\ maohA peIde com as 
ｭｯ､ｵｬ ｮｾＧ･Ｘ＠ uo tempo o encanto, pOlljue oa 
80rri808 do sol ja 8M calidoil e f1allllllejam 
lá das alturas, _ , • 

1903 , ,i/i-Babá, 

ILLUSÃO O'OPTICA 
'" aipora nté ulli .. ,71 
ｾ＠ Em amores ent!iO, vivo n'um constan-

te remoin ho de azar€s I 
Em n noite chegando lá vou todo Iam

peil'o visit"r 1\ Deusa que tmgo envolta ás 
fibra s do coração. 

E' este o meu prazer e li minha mania I 
Nutria por ella uma paix!lo intensllj dessas 

paixOes 'que deixam um homem unctuoso 
na mllia degrndante seccurll. 

E já previa um ruct 
eonhos a mente di uro todo roseo e em 
nitude intensa de ｶ｡Ａ｡ｾ｜･ｲｲｬｬｮｴ･＠ ｮＺｾｭ｡＠ ple
com 08 filhos, e ､･ｳｾｾｾ･ｾｾ､ｯ＠ e beIJOS para 
11!lf1l com OI netos! de terour ｾ･＠
Ｍｾｬ｡Ｘ＠ qual !I-
A illuSlIo .foi completa! 

•• 
-Limp,ida em li ｮｾｩｴ･＠ I 
No palllO ar",l loio do céu d' . I vIsa vII-se ee-

p,ar,sas aa tlstrellas tremelicando ao 80 
l'Igfdo do "ento Sul I pro 

-Como todas as noites pre88uroso d' -
me 1\ ca d " trI-, ' ｾｉｉ＠ 11 mlnba adoravel deidade 
flUIr delelto.os momeotol aspirando h I" 
to f'O t ', d o a I-a ma Iza o da ｾｵ｡＠ bocca mimosa A 
approxlmar-!IIe ､ｾ＠ sempre lembrada Ｇ｣｡ｳｩｾ＠
nhla alongllel R vIsta e divisei o 1ll8gestolo 
vu to que tanto anhelava 

E', ella I pensei; e ｡ｰｲ･ｾＸ･ｩ＠ os passos des
r.edldamente afim de prevalecer ·me do ilo
lamento li que semelhantes horas m , e pro· 
P?rClOllaVa para com mais dese:.voltura á 
SOB com ella, abrir-lhe o meu ｣ｯｲ｡￣ｾ＠ e 
mostrar-Ihe:is ruioas de que é capaz uma 
patXaO fazer! 

• • • 
- Boa noite! 
-Boa noite! 
- Eslb ao? J Posso chegar? 
-(com voz' gmve) Nao I 
Cataleptico tiquei ! 
Na posiçlio triste de um corvo 8 quem 

quebraram lhe I aza, esgueirfli-me pela rUR 

fora , louco de vllrgonbll. lUal contendo o 
gargalhar infrene que ｲ･｣ｲｵ､･ｾ｣ｩ｡＠ a medida 
que fugia da sempre lembrada casinha I 

-Tinha fallado com a mlli (.) 111", 

Zí. 

CONVERSANDO 
-Adeugi sO Migueli_ 
-Bons dllls tia Zefa, como pasla vos· 

suncê_ 
-Bem, graça di Deugi. 
-Tia Zelf\ non cunhece que"; moço qui 

nus dumingo, dentro in jflrelim. anda sem
pre CUID rapis ni mão a incrive fl'um rini-
nho? 

-Qua rnpiB ni rivro. Aquiro é um erege; 
dige flue nOIll cl'adita in nosss sanla zigrejll . 

-Mas tlri jà teve lu siminaruj como po
re liê, lIuton, essa cousa qui ｶｯｳｳｾｯ｣￪＠ dige?1 

- Orn, leso si isprica-erl non gostou di 
cousas di padre . 

B. G, U. 
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o MARTELLO 

ＮｾＭｇｅＮ＠ XUI,lE8 
Eu goatovR d'elln I Ella da mim go,t/l\'a 
Em um gOoto \'er·no ｮｯｾ＠ goslanrlo tanto. 
Eu amAva ella I E'la o mim 01110\ o, 
A .im ma ｣ｯｮｦ･ｾｳｯｙｯ＠ co'u fnce em prllllto I 

Ella habitava no buco da lúàf Et'a 
Quando abracei·a por seguir viagem 
Echornndo ｾｵｰｰｬｩ｣ｯ｜ＧａＺ＠ «mo le\'o, l1IelevlIl 
Eu irei comtigo nem como uRgagpm '. 

Lavor-te n1l0 pos o filha I E' LI n esforço 
Que eu vou fazer no meu parco boleo, 
Mal sabes tu que \OU viRjar de gr/lça ｾ＠ .. 

Quando eu voltei, oh! que ｮｯｩｴｾ＠ 8n:Rrga , 
A' luz da \'ela d'uma calX/I largll 
Rlfll vendi/l doce no J/lldim da praça I 

Antollio Paeca. 

EFFEITOS DA REVOLTA 
&ena Semi·cotllica 

ｑｾＸｉｒｏｚ＠ ... sa!Jaleiro 
ANTONIO ... ngPlIciador do bicho 

A aceno ｰ｡ｾｬ｡ＭＸ｡＠ o'uma m/lDsarda já de· 
molida h" dIas lI'est/l cidtlde. 

E' 1I01te. Um toco de \'ella illumina um 
quarto onde em Ｌｪｵ｡ｾ＠ CIIIDa. reeonam os per
sODageDs da peça. 

ｓｃｅｾａ＠ l'NleÁ 
ANTONIO, (e trebuchllDdo ｾ･Ｉ＠ Queiroz oh I 

QUlliroz I ' 
QUEIROZ (o _mesmo) Que diabo queres tUj 

pellaaa que DBO estou caDsado do trabalho 
e que pllS o os dills a trocar RS ｰｾｲｮ｡ｳ＠ pelas 
ruas, como tu fazes?! Mas. a minh vir.gHn
ça é que elle (';110 te deixam em 80cego I 

ANTONIO . Ora, ora ... grande coisa' ｮｾｭ＠
por i 80 deixei de ganhar ｨｯｪｾ＠ a ｭｩｮｨｾ＠ boa 
commis no! 

QCBIROZ 9omo? Pois tu lIgenciasle hoje, 
qUllndo a blcharada anda Illo ｰ･ｬＧ ｾ･ｧｵｩ､ｮ＠ ? 

ASTONIO Entãoj Dae grandes desgraças é 
que epparecem os grandes meio . 

abes d'uma couza, eu digo· ti ibto el1\ 
confi oça, nAo me vás comprome:tel ... Eu 
agora agencio de noite I ... 

Qt:P.IROZ ｾｉｩ＠ ericordia I 
A. 'TONIO Poia é como te digo. E qllPres 

saber de uma cousa, .... 11 noite tOrDa.se 
mais valltaj080 porque nft8 pouca horAI que 
tellloi!. 8 gentalha amue com mais intensi-

rlnrll' e n cOlllllli;sAo ｴｯｲｮｮＭｾ･Ｍｭｴｬ＠ ｭｾｩｳ＠ "e
rhewda c 11 I1 Ultll todos ｯｾ＠ gllt08 AO pretos, 

QCRIROZ anto Deu I!! (a luz broXltleia e 
u })(/t'lO tumba mede pelo gil/galho dll gmnfa 
abaiJo). 

A:--TO'IO 13olll , flté /lmnnha. 
ｑｵｾｲｈｯｺ＠ tie Deus Qui7.er. (Trevas) 

(O } JfII11l0 desce ICHlalllfllle) , 

Introductor c\1I piUe hubonica. 
ocio nos iucru; cio Ilt!gocios ｡ｬｨｾｦｯｳＮ＠

Emblemtl de lealdade. 

PERFIS A' PREMII) C') 
Na rua Altino Corrda, 

Como RreÍl, 
A caslI repleta !Plll 
D'nquillo que ped4' o pobrll , 

I"rata e cobre 
E e terliDlIs lambem. 

Do casaml'nto inimigo. 
Só nmigo 

00 economias f"zer . 
Em bRde ou qualquer (estança. 

-Que'es!,!'1 ançl'l-
Nilo se faz app81 erer. 

Depois de morto, de,eja, 
-orll veja 

O qu e bavia de inventar l_ 
O cobre que tem gllunlario, 

Ensacr:Hlo, 
p'ra sepultura le\·ar. 

Isto é verdade, llão miclo 
N Elflll consinto ' 

QlIe mintira. j.,lguem ser, 
1'01 negocIo mUI rendoso, 

Com o 1'11l!.osu, 
Elle riedeja fa::er. . 

K. Borlo n Aos que advinharem o. nome. dns 
pesso" lIS qUl\es se ｲ･ｦｾｲ･ｭ＠ estt:s perhs, 
duremos, corno premio, um caixa de cha· 
rut08, VREiR. 

Ao Sr. X ... ultimamente II tJlll Bado pnra 
cel ｴｾ＠ ｲ ｾｰＯｬ ｲｴ ｩ ａｯ Ｌ＠ foi dftc10 um problemR rlP 
Illultlpl:car, o qllRI nAo poudE' ｲｬＧｾｯｬ｜Ｇ･ｬﾷｯ＠ 1'( r 
nllo ｩ･ｬｬｬ｢ｲｬ｜ｲ ﾷ ｾＱＧ＠ quento em 9 VI'Z(,A 7 lI! 

Ora. iatl) ｾ＠ o rUlllulo rio ｾＢｱＮ＠ ec '11111 

GAB. TYP. LEALDADE---
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