
çÃO QUINZE AL - RlU>AC'l'ORBIB DIVERSOS _ BuM. I 

ORGAM HUMORISTICO E LlTTERARIO 

F/orianopoliJi, 1 de J1lnho de 1!)().I. 

Trimestre, 
Avulso, . 
Atrazado . 

:;00 
$100 
$100 

Qualquer pe@soR qlH! .rrllnjRr li /lS ignatu, 
ras nov/ls. pagas Altiantlldnmente. fieM com 
direito a uma A88ignnturs gr:tlip. AcceÍla·se 
colln borl\(:l\o, devendo 'eslAs lerem enlre
gues AI) sr, Jorge Albino RlImos, 00 clICá 
populnr. 

o Martallo 
ａｯｾ＠ collegAs que ti verllm a IImllbilidllde 

de referirem-Fe ao llpparpcimellle d'O MAR
TELLO, envillm08 nOIS(11 IIgmdecimentoB, e 
esperll mos ser dfl@("ulpnd08 em nAo tr/lnscre
vermos IIS reapeelÍl'1I8 notici/II, poia, COIlIO 
8!1bem, nllo dilpom08 do ｮ･｣･ｾ･ａｲｩｯ＠ espaço, 

A proveilando A occlIsillo, rArlicipRmos 
nos illustres collegaa, bem 1'0'110 A08 Anla
veis leitores que t'sle periodico pertence " 
um!l 80ciedllde 800nyma, aendo unic/lmen
te impre8so no GRbinete «Lealdade., o 
qual "ada tem com a. ｭ｡ｴ･ｬＧｪｬｬ ｾ＠ aqui pu
blicadl\s, conrorme termo de ｲ･Ｎｰｯｬｬｳ Ｎ ｾ＠ bili
ctnde ａｾｂｩｧｮｬ｜､ｯ＠ no dil\ 14 cto corrente, nl\ 
Buperintendencill MunicipAl. 

INGRATO 
Pobre MnrteJlo, roi pA rAr em cima (/1\ 

mez/I tia Rectllcçlle d'O DiA e nem um ngra 
decimeoto I Máu J. . 

Talegramllas 
Redacção AfarleUo. 

Lapa, t8. 
Povo I,IIgoen8'l rurlolO qUlltlo limites 

crelldo Lei Municipal 213 tle ｴｾ＠ Abrilllodo 
pede re\'ogRçio rprerfda Lei. IOb pena IUI
pender exportaçlo cII"nlnbll. 

Povo prepara fog'letes UIOblo, caao leja 
SUlpenla Lei. 

Lagoa, 28. 
Ｌｃｯｮｶｩ､｡ｭｾＱ＠ R..dul.'çllee .8 &8do», .Repu. 

bllcn-, ｡ａｉｉｾｴｬｲ＠ randango rego8ijo, CIlIO tri
umphe reclamaçAo babitaote810na d8llllem
brada. 

Corrego Grande, 28, 

Pov/) IIId.r"lto pertencer dllt,icto Trinda
d" Grande maDite&tAç4ea preparuda autor 
projeeto hoje Lei que deve perduraf banell
ci() 00810, 

Viva Trindllde ' 
ｈ｡ＢｪＯｑｦｬｬｾＸ＠ , 

Ora graças ! . 
E' ° CII80 de dHrlDOI pl\rtlben8 90 .r , Su , 

pe,inlenf'lente Municipal pelo 8E'mpre !anh" 
do e idpslislldo trapiehe, (' que hoje com 
odmirnçAo \'emoe que e I,ma realidAde, 

Nlo sin'R elle AgorA de ftlbprg up ri ｐ ｾｓ ｐＸ＠

noctivagos ou Hospeda,.ia da Meia Lua, 
Ido 08 nouol VOt08. 
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• 
o X.ABTELLO 

IVETTE 
!velte era uma dooze:la morcoillhll de 

0lb08 luzidios, inquietos, tão oegroi como 
orna ooite procell08A. . . 

Na sua pequenina e risonha bocc", dt:h
cado f!lvo de mel, alvejavao uns dentes 
I) metricos, brilblnlee, invejando a. ｭｾｯ＠
hlbil d'um artista que DAo os OTganl311rla 
com mllis perfei\Ao. 

Seos delicados e bem contornados pés, 
aquecido. ORS rOSe&8 meias de um ｴｾ｣ｬ､ｯ＠
SURve, eecoodiAo-se DOS 8apatIDbos mimo
SOS de Ieda azul celelte. 

Os cnbellos de que a cor do ebano nAO 
é mais ｰｲｯｯｵｾ｣ｪ｡､ｯＬ＠ lnJ lios ｉｬｬｏｧｾ＠ e 00-
､･ Ｘ ､ｯｾ Ｌ＠ cabiM-lhe nos hombros o uma de
lordpm que agradaVII. 

Era á tarde. 
Recostada o'uma cadeirioba de.lIsseoto 

avelludado. lveUe mostrava no meigo BuT
riso que agitl\\-a seol IlIbios ｲｵ｢ｾｯｳ＠ (] pl azer 
talvez de algum idyllio Da ｭｕｾ ｬ ｣｡＠ de um 
beijo... _ . 

O tremulo soluçftr dll Jurlty, o leve ade-
jar do colibri sobre as flores . qlle aromati
S8V!!.O o IImbieote, a melodia slmpfell de 
uma C80Ç!!.0 sentimeotal que lusplrava uma 
flauta dav!!.o áquella meiga e seductora 
mulhe'r um quel ljue seja de divinal: 

Vel-a era sentir ｾ＠ delírio de possull-a na 
embriaguez d'um amplexo d4'morndo . 

Possui!'II-era sentir a vida no supremo 
gozo da ventura . 

J á os pnssl\Tinhos nAo mnis entoRv!lo seos 
cantos de alegria ao listra rei que deitava
se lentllmente n{\ seo ieito de )lu rp um. 

A naturel a emmudecia p»ra a " ida dos 
amores. E alia , a fada que agora occupa a 
ｩｭｾｧｩｮＹ｡ｯ＠ rogoea do Il\itor, n'um momeDto 
de gracejo pouco commum , como que zan
gada de ｯｬｨｾｲ･ｳ＠ profanos, dizia um ｾ､･ｵｳ＠
de mão rechada, 

Sylvio de .Alencar 

FEST ANÇAS A' REGISTRAR 

ESPJRITO SANTO. Muito povo, muitas preD-
das, ponco ccbr6 e muila camuéca. 

Sb faltou um foguinho. e etc . . • 
Ha desculpa. A crise e.tA medonha ... 
MEZ DE MARTA . Correcto. Como sempre. 

Canto@, louvores, bOa mueic!>, e olh»res iD
cendiarios que era um louvar a Deu. i.e 
gatinho3. 

TRINDADE Dia espleT,dido, festa lambem; 
ninguem bebeu ê o rabo de saia Dlo se me
che!], 

,. 
)(l 

Um homem Eurumbalico 
Agachll-se na gralllllla 
D. 11m jardim de filma 
De bdirro aristocrstico 

E um perfume exotico 
VIlOU pelo callteiro; 
R, oisto , o jardinei ro 
Gritou, todo pl ethorico 

-D'e8sa pntifatia 
Eu I'OU ell! qunnto é dia, 
Dar p/ll te ao Sr. Barão. 

-Dal' parte? tlll 0110 digo I 
Dê toda fiO seu I,migo I 
E slIe pe: o portão. 

Çínasio Ludo 

Vem agul\, bonds exgutto 
E luz electrica lamhem 
Só p'ra a colullloa da praça 
E' que !l esl!ltulI urlo '·em. 

DIALOGO 
(Entre dous moços, na barraquinha do 

Espirito SlInto). 
a.-Oh! B. lestes O Mat·tello? 
B. - Li . 
G. - Vistes ｾｱｵ･ｬｩ･＠ pedacinho ell\ que di

zia qlle tu te esquecestell quanto era I) vezes 
7. 

B. -Aquillo sAo COusas de deppeitlldo,pole 
enUlo I\quel les bobul nito \'êm que ｾｵ＠ sei 
quanto é 9 vezcs 7, pois, 9 vezes 7 fao 
63, en tão porque u'lIqutllla occnsiAo eiQue
ci ·me, já era IJIIT/I elles dizerem que eu IIAo 
86 hia. 

G-E' despeit", é. Commigo tombem me· 
xeram, dissel ｾｭ＠ qUI! eu eSl'ernva a minha 
nomeaçao todos os ＡＸ｢ｌｬ｜､ｯｾ＠ e aiodll nro fui 
nomeado pois , isto é n cúusa mais natnral 
do mundo espernr-se e nno 8l'1'-Se, o Mana· 
ca tambllm dizia que iA tinha recebido te
legrBmma ､ｾ＠ nOllltwçiio e !lté agorll ... . na· 
dn. 

B-Espela que Idgum dia ha de "ir e 
DAo dá ouvidos aqueJles molucos e de.pei
ta,los d'O Mariello. 

G. - E' isso IlIesmo que eu faço e aconse
lho que tu tambem fllçaR o mesmo. 

B-Adeus, eu ｴｾｮｨｯ＠ que arremnfar umB 
boneca de ｭ｡｀ｾｂ＠ PHII . mllndar parll casa. 
ｇＭａ､･ｵｾ＠ eu \011 \'ar 11 meniu". 

Z. B. DEU. 
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Visão noturna 

Ern ele um azul efCllro o céo e 8sll'icadtJ 
de ･＾ｴｲｾｉｉＢＸ＠ qUI! Iremiam com luz bllÇIl "e18 
::tnplidàu ceie-te! 

E,a ､･ＬＸｩｉｾ＠ noites que a telrll envolta 
n'um IIInllto du ｉｾｴｬｬｬｵｧｯ＠ intiollda\rl l'arecHI 
d"nnir prOfJIHlameule, e que a I,jz dtl Lua 
8U·' ve, bl''' n':" .• e I'n tfadfl nlio 1108 vem 
banhnr o e<p,.\'O com a p"e"in dll clJridade 
amellll, , . 

Entretanto me us olhos percol'rinm lá pelo 
céu de IIzlIl ･ｾ｣ｵｲｯ＠ e fictavall1 as e81t1lllaa 
como ｰ･ｲｧｵｮｴｾｮ､ｯﾷｬｨ･ｳ＠ se a lu.: dos olh"B 
de minha "mnda tambem eUlle ella8 I/lnte
joulnva I 

E minhll alma no doce cmbevecimellto 
de 11m id) 110 amOIOSO, na illusAo de um 
beijo apaixonArlo de ou\'iI,n e se ntir· lhe o 
perl ullle e"lbringante, acordou-.e pela ap· 
proxill1n,710 rle um \'ulto que vinha n pnaws 
q ' Rsl lentos! " . 

Como eu nervosamente anhel»va ! 

F. fui obl'ignll0 a tnpnr o nlll i: e ir me 
embora pllrl\ coan, perque aquell e ndtu 
nno erH mAis qno um comhoio amblllanle 
e .• ' bonou me 11 Ｂｯ･ｾｩｮ＠ I. , , 

Quem espel a despsperl\ 
(J,uem e8pela sempre alcança, 
Ma8 de Vf r 1\ tnl e!tatuR 
J 11 Di\O temos ilsperao,lI. 

CAIXÃO DO LIXO 

Pooclc. 

E, B , Nilo tem lugar o q!le pede " Pro, 
Cure estudar mllis um bocadinho a hngua 
portuguez" e ｶｯｬｴｾＬ＠ quen ndo: 

Ze Pemela, O Senhl,r erta loucu? Em 
que terra viu o 8enhor elephante com peno 
llaR para dizer em ｐｾｕＸ＠ versos, 

Com IIS penoas 11 um ･ｬ･ｊＱｴＮｾｮｴ･＠

Mllcia lede farei , . , 
A que ponto rLtegou 1\ vossa Ｑｭ｢ｾｃｬｨ､ｬ｜､･ｬ＠
Jusé Mal Ul/illo, O Feu omor 6 deurtnça 

- ta 11Jlllldtl oulm couza melhor. Dal> pre , 

CUMULOS 
De paixA.o- Beijar o bocca da ... noite. 
De coragem- Destroncar um braço 

de, •. rio. f Ida 
De curiosidade= Levantar a ra 
da ... montanha. ----

A li· Pio 

PERFIL FEMININO 
I 

A. S. 
DeliClldn estatuls, lindo rOlto 
Capaz de oos fAzer "pllixonar. 
E amAnte da moda. e ｭｾｩｴｯ＠ gosto 
NOB revela 8eu modo de trajnr. 

Na pequenina boccn, bem disposto, 
Um tollar d'alvu8 dente, tllZ moslr8l'. 
F. o brilho de se,I9 olhoB é composto 
DII luz opale8ceDte elo luar. 

Elegante cinlurII, porte airoBo 
Fllscinnnte no .. odar, e primoroso 
Tem o seu talhe de /ltl'A CtivO cheio. 

SolUS Clt bellos 81\0 cref pos, a \'OZ 
Como @i feita d'llllrmnni/l /088e, 
Como si (06SO feita de gorgeio, 

doce 

x, 

NA HORTA 
(Stn/odos em baixo do olpendt'e da cOlinha) 

-Anselmo, que bom ｾ･ｲｩ｡＠ 8e pudes8em08 
pn8sar o in\erno no Rio? heia? Apre('ia
riamos 118 nOV8S obrRs do porto, e a Aveni
dn; que bom, DAo? 

-()m Cocolll, nl\o me fal1es em COU8as 
tristes, nAo tens collocioo<ldo 88 gravurA8 d' 
O Dia?! 

Contenta-te com infl ,-
'J'á bão, deixa . .. 

CROQUIS 
(NR rua 'fI'njaDo um grupo de ｣ｲｩ｡ｄＬＸｾＩ＠

Bento que beuto frllrle, 
Frade , 
Na bocca do forno 
Forno 
Faz o que seu mestre mallr1nr? 
(Na occasillo pftlsa um professor com, u,?!\ 

cartolln no alto da syOftgogll e umn pltell8 
muito S(bl(f,la n8 boccn, com uma ponla de 
um quebra queixe folha de couve 

- Ah I meDinos I 
(I<: eolrou o'uma casa que ja serviu ha 

tempos de qual te I) 

SdhemoR ter fnllecillo em S, Gabriel, Es
Lado dfl Rio Grftnlle do Sul. /I eXlllu. srn. 
d Maria Alice Pereim rle Mello ･ＸｰＨＩｾＯｬ＠ do 
coronel Aflonso Firmo Pereirn, rle Mello e 
irmil do 81', João Adolpho Ferrrll"l dd Mello. 

A' exma flllllilln da finada bem como :i 
todos Oij pnreDtes uprclentamos DOSbOS ,i 0-

ＸｾｲＰＸ＠ pez3mes. 
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o X&BTBLLO 

Fabula 

ｾ
Ｍ ＺＭＥＢｾｩｦ＠" . . ... 

•• o _ _ : X' \ 
,-,,-/' -,,- ' ｾ＠

- . 
N'uma pequllnll VilIlI, <>utr'orll hsvi/\ 

Um rllto sRcristAt>, 
A oraçM bem pouco lhe rendis,

Mal daTI\ parl\ o pilO, 

MIIS lemhrança feliz um certo dia, 
Surgirl\-Ihe nll mente, .. 

uE fortuna com islo-elle dlzls-
t 

.. 
Eu faço certameo e. 

"A igreja nllo tem santo, (que indecente 
Sem SlIoctO um altar) 

Mas de obter um 88DtO, certamente, , . 
O povo ha de gsstflr . 

"Num caderno de papel muito Iimpioho, 
Uma listo rarei, 

E da Villa, serr: custo, p'ro Santinho, 
Pedindo s"birei", 

"Depois, qUI\Ddo tirllr o que. preciso 
r'ra meu negocio arranJar.,. 

Esperll .. E'Decessario muito ciso. 
E' uecessario peDsar." 

"Orl\, pensar! Quem ralla em pen81\mento 
Nl\da pode amwjar. 

As COUSII quando feitl\ de momento, 
Nos faz melhor lucrar," 

Quanta gente grauda hl\ que Dio pensa 
Nas ｴｲＺｬｰ｡ｾＧ｡Ｘ＠ fa, er?1 

A lista e muito grande, muito extensa, 
Doa qUi .abem viver" 

Assim peDsllva o rlllo. E decidido 
Seu projecto fi cou . 

E ninguem @ol DegllDd o ao seu pedido, 
Bem bons cobres tirou. 

Trou muito boos cobres, mae. o S80tO, 
J" lllllis Bl'pa receu. 

- Foi o ,.alo-dizillo, com espl\nto
Quem o diflheiro comell. 

A elle applicarmo8 uma sova 
Nos cremos, não é mau; 

, 

E 008 cl'3t"d08 do pobre, sem mais novlI, 
Bateu o rigo pau I 

S'teve de enma o raIO-O povo I'iu-Ee; 
Foi bem boa liçi\o 

A pedir pelu rUA, nno mais viu·se, 
O rato ＵｉＱ｣ｲｩｾｴｮｯＮ＠

Se i ·to aconttlce: se 
A todos qUflnto AO povo 
Pretendem bem logl'flr, 
De cel to nllo ha\'Ía 
QUE'm a tremenda sova 
Quiseóse se Alfiscnr. 

La Foutaine 11 

No .(;orreio do Povo .. de 28 do corrente 
le-sp: 

c a Cl\sa do ｾｲＮ＠ Linhares, Rbriram tam
bem com chave f.lIs 'l , a gaveta onde sup
punham enCO[1trAr dinheiro, encC>DtrRndo de 
fRCtO Algum:. 

X p 'rO .. . CoitRdinho 
Foi roubado. o pobl'esinho 
Coitad inho C I>. usa dó. 
Os laes senhores galfRrro. 
Roubaram -lhe mnito. cigarr08 
Mus de vintens, Dem um só 

IMPERADOR 
Foi eleito imperAdor c011Slilucional rio Di

,-iDO pAra o anno de 1905 o sr. Julio Moura, 
Dctivo e ｰｲｯｧｲｇＧｾ ｅ ｩｳｴｒ＠ negociante d'eeta praça, 

Aos que aspil am \ figas DRI repartições 
fed ernes, DOESOS pflraheDs, pois JUDtO á S. 
Magestade poderão {'om mais fAcilidade ob
ter ｡ｾ＠ 2nas pepineil'C,s. 

E viva o Imperador! 
(Do D'vi no bem entendido; o D08S0 or

gilo Dão é ｭｯｮａｲｾｨｩＮｬ ｡ ＩＮ＠

Faz annos no dia 3 do corrente a ｾ＠

interessante Esther, filhinha do sr. 
Hermelino Siqueira. 

Tem culumDa em toda parte 
E. tatUAS lindas tambem . ' Someote :I D08Sl\ prAça 
E' que uma estA tua nAo tem, 

Sabemos, a ultima hora, ter a irman
dade do Divino Espirito Santo ter resol
vido continuar::s arrematações de pren
das, de 1 a 4 do corrente. 

ｇｾｂＮｔｙｐＮｌｅａｌｄａｄｅ＠

RUA RSrlNlLICA 12 
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