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o ｍｅｒｃｾｄｏｒＬ＠
Eis-nos peld segunda VLZ, bon

dosos freguaes, á VUSSd d'spusiçao ! 
Estamos assaz 8ati feitos prlo bOIll 
acolhimcnto que vos cltgnastes <Idr
nos, fdvorecendo nos COIII a vos'. 
valiosa concurronci., clu tlue resul
tou ler gr.lllJe cun UIIIU as ｮ ｕｾｪ､ｓ＠

mercadorias, prova ｣ｶｩ､ｴＧｮ ｬ ｾ＠ de se
rem ell.! da ｲｮ､ｩｾ＠ rCl'ento lI\ud •. 

SOIllO.-VOS gr.tu' pur terlllO. 
mai estd provd de !Jcncvolcncld. 

CUlClovao os - .llerWlllIs tl Es
trellas 'lue sHiao elles os unicos .e
nhores do mel cru /(). e I oriao livrt:
mente o seu indignu 1Il0flopulio; 
･ｮｧ｡ｲｩｬｦｵＭｓｾ＠ lItiAis UI"" ｶｾｺ［｣Ｚｬｧｵｲ｡＠ \i · 
raoelles l>dru quanto per!l. UIII bom 
- ｭｾｲ｣ｵ､ｯｲＭＬ＠ que sahe ,"antJ.r 
｣ｯｮＢ･ＨｬｩｴＡｦｬｴｾｬｈ･ｯｴ･＠ () ｾ＠ UPgUlIO. 

.lIcrcll lI1L3 e Eslrl'l/u.I ele 1.1 jaez 
nunca tlS:tU,liH,tllI ,I UI1I IlIcn'ddor 

disposlo a enf.relar tud. a qu.li 1.
de de mercddorla, e a Cl'SeluS CUIll 

um silvelao e Ciu de IIli.lhar dt 
modu que fiquelll os ohj ec tus ｢ｾＱｉＱ＠

apertados. 
Pela primeira vcz que os efll'dI

､￡ｭｯｾ＠ d .... ao urros ､ｾ＠ dest>pera
dos que ficaralll COIll a suvel.
das I-colladinho'. lao cheiOS dt:' 
mazelos c ta ' l tudu -IIICf,'lIIdl: e 
c6lrellas, ｱｵｾ＠ o ponto c toedf lhes 
para logo darem berros, quanlo 
mais ｉｉｬ､ｴ｣ｮ､ｯＭｾ･Ｍｬｨ･ｳ＠ um suvt:\
!ao! 

O ｭｩｳ･ｲｯ］ｇ ＯＺ ｾｬｉａｄｏｉ｜］Ｌ＠ <" se 
abjecto e infame eole, azorrdgue ､ｾ＠
quem lh e paga, contenla-se em 
dltscompor a lorltl o ､ｩｲｾｩｬｯＮ＠ ｅＧ･ｾｳ･＠

o Costullle do! Inolvadus, homelll 

de saceo e botija ,sem posiçao, nelll 
merecilllento; despresado de todas 
as pessoas honestds do lugar. e ru· 
crb" por ora alguns cumpri'"en· 
tos ou zUlllhaia., e porque allllla 
carecem elelle para alOrrag.r os se 
us adver .rios, e logo que'6 deeon 
por sali.reitos. ()u quando a ,:o u a 
va lh es ｾｦｴｴｲ｡ｮ､Ｂ＠ '!nUIIO I'lIlos ［ｴｬｾ･＠
heira., dar-lhe hao U'!I potdpe. e 
lhe dirao: amigo! ljuem quer Cri., 
bczerrc, co mpra vacc,,; cuide dt 
ootra vida; vulte iI ｳｵｾ＠ beatice. c 
va vivendo! E belll ｱｵｾ＠ f HãO se lal 
pralicarem. por que a eSlc luu"nio 
IIlCl Iod i cas lIem eltnheiro que o 
ｲＮＮｲｬ･ｭａｬｉｃｩ［ｾｲＮｶ･ｬｭｵｬｨ･ｲ＠ vive 
da cartd.ut! das ｡ｬＧｬｉｾｳ＠ bem r"zejH. 
por que o mOllstro que. illudio. 
Iratd-a peior do que um H. cruel 
a uma c.crava má lIo,ta is o,tluan· 
do nao tivesse uulras pechas; para 
mp.recl'r " uerraçao dos pessuas 
ltolletM ｉｉｲ･ｶ ｾ＠ vtl 0- hao lotlos rt! · 
ccuer 11 premi" ela sua nldlvadez. 

Aos ｾｉﾷｾＮ＠ fUI'lIceedol·cs. 

Por n,io clesm enl ir a cOllfiHlça 
que el1l IIÓS drpo.ilae!, e lIao feltar 
a lealelade e pOlllalidade quu de
vem e",.deris ... o mercado r hOIl
radu. <'tp uzemos ao ,"ercdrlo, . ,'
gundo as vossas ordens os objet'ttls 
COI1 tanles elos assentus de nossas 
primeira npgo('iaç:IS e conr.orreu 
para que fieasem os nossos rlrma
zens ､･ｾ･ｭｰ｡｣ｨ｡､ｯｳ＠ das mercado
rias-Gdmbas- , deitando assim 
ｬ ｯｾ｡ｲ＠ par" coi,,,s de valur ｍ｡ｾ＠ ilj;U
ra que c,td ｾ､ｬＬ＠ rC'ilo ° YUSSO de 0-

jif. " ｾｬｉｭｰｲｩ､Ｔｳ＠ as ｶＰＵＵ｡ｾ＠ ordpru, 
prCVlrIU' VU5 que a ｲ･ｾｰ･ｩｴｯ＠ d'use 
rtdlculo, ascor05U. nui'HlIO e nou
ｾ｣｡｢ｵｬｬ､ｵ＠ bichinhu denoonillddu 
GUIIIÚri. ｱｵｾＮ＠ ｾｯｬｔｬｕ＠ 8dbels. remeti I 
p.ra o ｾｬｵｺ･ｵ＠ de H'HIH, uddd COIIS

tari! d'ora em diante, elll "">,05 

Itvros eOllllOerClal'S, o alguns VCl

I, lll_ qUI! dlll ,'a la licar"" 1.1 :a 
fura ... CUIIIO o I"u (lHd d pUllle ti" 
ScSl!l" n .. lJtt,h,lId, '''11ft: '0 t l ,. 

､ｾＮｰＨＧｩｵＬ＠ Ullicu ｉｵｾＢＬ＠ quc lhe lI/ClI
pele; pur que 1,, 1 e u c1e'I"'so 'lu" 
Ih. \OldIlIU', e ell. lII l'rel:C, 'lu. lIui 
jl('j.IIIU< rle occuparlflo,"os delle. 
E se Jlojel'lo quadrupede c apcllds U 

lIliserJ\cl inslrulllclltu de meia du
Zld de-,ar.rlus-, cubdrrll'" f!lItl 

lIao telldo d corügclIl IIrcl:Í> I IIdrd 
oovirem verd.trles duras 1'111 troca 
dus e,ulou,tes. f.lsiJ.eles e des.ru
ros com qUtl enchem os suus doulI 
pasquins, ｾ｣ｯｲ｢･ｲｴＮｭ＠ ic!. ,'010 d ru
ta. suj,l e Ｎｶｩｬｴｾｮｴ･＠ ｣ｾｰ｡＠ ､ Ｇ ｾ＠ so ill-

o digno fordgldo, pard quem ｬｯ､ｯｾ＠

os lIIeio', ainda os 1Il.iIS Ignobeis. 
sao ｉｬ｣ｬｬｯｾＮ＠

N o se ｣ｮｾ｡ｮ｡ｲ､ｴｬｬ＠ com ell.; é 111-
.10 para ludo-Ucos os fa e o dia
uo os unlo. 

raç,llIlos de conto que f!Se J. R. 
(dtHlltlhor Icmpero) descompoe por 
dinheiro, ."lCn com ... u J. 11 . lu
gid por qUdlquer Irapo 'elho, e.1 
deverle • muita gente com su. ｾＱＱｉｬﾭ
plicid ddc. t: d§si", Odllh. 8 VIJ •• 
movendu 'YOIp"lhia§, e elcltdnelu 
riio. aquellc l.mbt:1II diverte. po
rem mais ｩｮｲｾｬｩｺ＠ que o oulro pr,,
duzindo odio que as vez,·S lhe ｲｾｮﾭ
rtCIII "'" [1<11 ､ｾ＠ succú,-,c ｾ Ｌ ｮＡｊｯＩ＠
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ｾｪｬｐＮｉｉｈﾷｕｓ＠ \·;:-.rosr\racccdure,. ｖｯ ｾ＠ fú ,lu\oi f .lLIr mlliln rl'J cscarnnla· 
k prllflllldll ･ｉｾ＠ prero à <sse misera- gecn de uns 4UU.J!Irs .. li que baHan· 
ｶｾｬＺ＠ p,r. seu hem merecido ca, t,- temente me pendlisou,<!(ora anda0 
gu ｢ＧｳｴＮＭｉｨｾ＠ o máu cuncelto em (Jll lanelo elll Ull5 500,jj)r. ､ｾ＠ UIII 

tl"e é tido, (1$ souresaltoi em que testdmentu arr.njaclo por ｣ｾ ｲ ｴｬｬ＠ ･ｾＧ＠

vive, e as mlserids que pdSU. e le- r inêu de S. Mig011. 
vemos todd' nOiSd atlençau á essa Ahl compodl inho J llaU Fernau
qu.clnlha de-Iarapius-. ｡ｳｾ｡ｳｳｩＭ des. os meninOS da CaltlLill/w sao os 
nos da reputdça'o ｡ｬｨ･ｩｾＬ＠ e que tao demos em corpo e almo; na .. dur
prl.digas ,ao elll dar a gente de pro- meln, só para descohrlrem "S Il,j
bid.de. o que de {deto e de dlrei- serias do prolimo. Na .. lia hoje pe
to sn a files pertence. /otiqueiro que seja cap IZ de cmbd-

Cu", estes assim e que nos deve- çar a qUdlquer paSeaCIIJ, sem que 
mns importar; mas ()om o miser.- seja visto porta.s meninos! 

vel te td de ferro. CO'" o despresi- Nao sei, compadre. como vó., 
vel=g,nh.d"r=, com oavcnturei· que sois a Fltllosophia em IIlillidlo
lO, que fluer fale r-se notdvel Pda5/ rd. a Probidade c ｨｏｬｬｲ｡ｬＮｩ･ｾ＠ e 111 p.i
rle,culIlposturas que passa a quon- sallem,porque motivo Ilau ' 'os ten
las o ､ｬ Ｇ ｳｰｲｾＬ｡ｮＮ＠ para ･ｳｾ･＠ .. , . , rI"s lavado de semilhdllte4 nudo.s? 
U l r. esc.lrro no tllclnho, ou uma E' certo que as nudoas só sao uelll 
v",ta d .. Idllld atird<ld com O botim. visivei" e por isso deprecia0 os ob· 
n .. ite'"IlI-o a sua ､･ｳｾｲ､｡､｡＠ sortt'. jectos, quan lo estes ;,io finos e po 
e 'Irld -nos rle ving 'lnçJ a triste fi- hdus, 1;' pois convenienle lJue o ne
I=uro que em toda a pdfte, e errtrt' gocio dos 500,';!lrs. pdo arranjo do 
nó; ｴｾＱｉｉ＠ rdtu. O .. ixai-o, nós vol-o tal testamento, n30 fique em elllbri
p .. dimus- n30 vus sujds tocando au; dcsltndoi isso, COlllp adre Juao 
00 lIlunturo. Frruandes,anles que os interessados 

.1'0 . 'onl,u,dl'e oIoiio 
I<'erlu.rdes. 

Como lhe ia ､ｩｺｾｮ､ｯＬ＠ meu caro 
compddre Joao I'ernandes, a gen
te da ddSie infl ,"a da socieda
de é que applaüde as vossas qui
｣ｨｯｴＮ､､ｾ＠ Eu sempre suppuz que 
tomas.eis juizo COIll a liçao que re
rebe tes da genle li quem rendieis 
homenagem, de baixo ele certa ve
ｉｨ｡･｡ｲｩｾ＠ (cli para nó; que ninguem 
nos ouve). pretendieis bigodt:al-a; 
111 as, llIeU compadre, vós é que fi
castes bigodeado; e entao por que 
maneird! , ... doe-me dentro d'al
ma reeordar-YD! essa penosa aven
tura; mas como nllo tendes st!nti
mentos noures; o intesesse ele pusi
çao el evadd, cobiçJ de cobres !lIo 
os ｡ｧｾｮｴ･ｳ＠ exclusivos que vos mo
vem I Lá se avenha-assim o que
reis, assim o lenhaes-; ficastes sem 
boi e sem vacea, tocando-leques 
por bandurra-. Talvez digaes que 
sllO cartas perdidas do baralho; mas 
nllo 5ao; o que., eu penso, e pensa 
muita geote, é: que toes resultados 
aao a consequencia ｯ･･･Ｓｾ｡ｲｩ｡＠ da 
.055a bandalheira ... Oh! nao vos 
Igasteis! ouvi call.do, e depoi. jun
tai-vos com o vosso similis - gam
bá-econtinuai a cuspir essas bab.s 
nojentas em todos que nao querem 
Icompanhar·yo! em vossas loueu
rD, 

proponha .. dcçan dt'nullld"de à esse 
testamelltll, que o -Ct!1 inéu - pnr 
Instrucçoes vosSaS rect:Ut'o os ＵＰＰｾ＠
e entnrtou ludo. ｓ Ｂ ＧＢｰｲｾ＠ aclra .. s CI!
rinéoi p.ra vos " " Ijuv.r n.s vos
sas aventuras du verbo wrriplO! ... 

- E,te r.rdu é \' ulumoso e C(ln
tem muitos ubjeclos de gostu. Cusau· 
no bem. e dep"is ｬｾｶ･ＧｬｉＭｯ＠ 8 prensa 
pora lhe Serem p nSlOS alóuns arCOI 
de ferru por caulell., e concluida a 
operaçau. ponl.ase· lhe marca J. A. 
e embarque-se para ser entregue li 
seu do nu no li, 

-020-

.lClnCiSI\ hnlu.rtlUl&c. 

To ,lIo a ｬｩ｢･ｲ､｡､ｾ＠ de remetter 
ao .eu rl!spe'tdvel estabeleciml'nto 
os volumes constantes dd ｩｮ｣ｬｵｾ｡＠

tOola com marca A. C. &. COlllp.'. 
de n . 1 á 2 . ｏｾｰｯｩｳ＠ da conferencia 
poderá V, mandar enfdrdar o que 
nelles conlem, pelo modo que en
lender melhor. a bem dos inleres
ses do seu novo commitente, Pre
vino a V, que no volume n. 2 vao 
incluidas as ｯｩｬｩ､｡ｾ＠ obras literarias 
do Capitao Leal-dade, resultado de 
suas lucubraçOes em uma das For
lalezas deste Imperio, onde se acha 
cumprin:lo sentença pelo crime de 
ler sido-Ieal- para co m um d'a
quelles que desconhece a sa ntida
de de tao sagrada palavra. Uifficil 
seria J'acreditar, se nao o vissemo. 
escripto por tao respeitavcl autori 
dade, a .ubtilesa com quc em uma 

､ｾ＠ sua\ viagens (d ultima hl,ez no 
IIldis critlcu IlInce de .Ud vida 011-

rili'lla. U'II Mllligo um q'Jem muito 
confiova, para salvar-s" a si, trans
fur'lIou a frase - lIatividade em
Itct;vIC/fl(/e I .10 que. despeito dOI 
ｲ･ｾｬＧｬｲｵｾ＠ aUll!lIlicu,. que ainda huje 
po 'jcrlao COlllprOY6f o sentido go
uUlno da ｦｲ｡［･Ｎｲｾｳｵｬｴｵｵ＠ • perda pa
ra sempre do desventur.do .uctor, 

ESla histurla, que c' ｊｾＺｊ＠ luctor 
prometia pór em prlltos limpos, .1 
algue," conlin uar a pór-e", lujos 
-a ó'aquclles que do lugar em quo 
!e acha0 nao entergao o ingrato 11 

versuto amigu du cdpltao-Lealda
de-, tem na verddole muita vero
similhança COIU uro focto occorrido 
no ｮｯｾｳ｡＠ terra no andar dos 8/100' 
de 1851 p.ra 18:>2, salvo o erro d" 
d.td, com certo cavalheiro-sem 
cdbello, qu" obrigo u Cflrto capitão 
de navio li aprender o omcio de 
marcioeiro para nao morrer de 10-
me na prisao, em que fui alJando
narlu pelo verdadeiro complece! I 
Telllos lisongeira5 esperanças de quo 
desld remessa tirarem,,!, mercantil
mente fJllanclo. melhor resultado 
do que aquellc que tirou o capitao 
Oliv ... do casal de pavOes, e alflo 
mas, de que, d,cpois Je sell regresso 
do Rio-Grande, fez ｲ･ｭｴＡ Ｎ ｾｳ｡＠ lU 

puríssimo niguà, que alé esta data 
nao vio boia. 

Tudavia só depoil de vermos o 
resullado desta remessa, delibera
remos se devemos fazer-lhe oova.; 
as quaes se acha0 promptos a enfar
dar uos deposilos do seu amigo o 

Ellfro/lxado. 

-OSO>-

Corno Ó, Sr. Mercador, que sem 
um prello M.\CIIANrCO de (erro pode· 
se dor um dlario, e aind. o jurnal 
d ?I O . () seu nome, .. , " propne-
l.rio Ja ｬｹｰｯｧｲｾｰｨｩ｡＠ do Argos por 
esle facto poz os- nazi I irOes com o, 
lIliolos em agoa, ｣ｯｮｦｾｒｳｯｮ､ｯ＠ que o 
homem é o proprio demo, a quem 
nunca fdltao recursos. 

O ｾｬ･ｲ｣｡､ｯｲ＠ tem dado 110 golo • 
lodd a gente, menos aos catapla .mll, 
que se estao dando ao dia Lo, est30 
desesperados I Para convencer-vos 
disso basla lerdes os pasquins estrel
lados e mercantis; nelles é que re
fletem 35 carantonhu, tregeitol e 
berro. que estao daodo. Se houve,. 
se quem aceilasse lndo o basilí':30 

I " fi e catap asmas com a rme promes-
sa de fazer-vos calar, certamente 
dariao tudo, e com toda 8 ｲｬｚ｡ｯｾ＠

purque paS5ar uma semaoa em .us-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lot, e c ｾｧ｡ｲ＠ 30 '11 Yrrem-.e .e, lo e"I'n. a nlftl om: 10 
estampado! em ｢･｜ｬｾＱ＠ e IIceU,ntel e nado bllrNl ＢｉｄｵｬＮｾＢＧｬ｢＠ •• ＺｴｊＢＧ｟ｾＢＧｅＢ［Ｂ＠
caricatllras, custa ns olhol d. caral " lU.nh •• ; conheÇQ I toclo. ,.1 ... \1W!lllIIf1dchih.tlUt' !II1"lrellli 

Elle. assim o querem. Ellc,- Bell"", pdo .. dar, I Mt oíeImo' ........ ti .,,_' 
lhou-Ie o ChfJVecO p.rl vêr II ,no.- pdo pI.lar: 1.lê. es"rleoci.l cpe li .... ceIii 
lfllldo gtlllero.idade, el1e. tonu- dellee tellhu. 
vam juizo, e ver&onh.: mas qUIl1 As dll" p."I" •• CJ'"' \. "ndt ...... • .. ,li .. 
Of ｩｭ｢･｣ｾｩｾ＠ ･ｮｴｾｮ､･ｲ｡ｵ＠ que o me-I' semana p .... d., .. o ollcultei I' bao de , _ m.1a 
do linha feito cal.r a i 111 prensa do m.nh8l" 118m .. ,. .. Iimo. di o.. • •• Domin,o, 
,Argos, e 8 .... neira de colldrdes, di u,".d'lquell., -alimlfl .. -, e E fni·" I) A\ 0*91, 

que qU'fHlo VÓIII o inimigo quebrar lera reconheci4o que Ih, f.llei a Agora nall h. ,olla, ° remedio t 
.5 armu se !.nçao 8 elltl, principio yerd.de. muchl, •• _li. De ,.tteilll,e e.-
nao com lodo o furor a dar pan , I'romeui lrazer-Ihe mai., .qui reru oeft.1ao ,. ... rtMIeUer. •• 11 
cada de cego, mu coilad",! com trago dUal ｰ｡ｲＢｬｨＮｾ［＠ 180 lodu do leira d, So'toub •• Ui ｲＮ［ＱｩｉｾｲＮ＠ hao 
tanto su§to e sobresallos Cjue ainda m6SIIIO pello, -Iaza .. , e eslrella- de dar algum. eoo ••• 
ｾｭ＠ ninguem 8certanm. A ppare- das,.. . .. O'lá rapaz I Pega nestal qUllro 
cesles rena.cido COIIIO a Phenis. e Aquella com selll .res de camd eslre/ladas e ni ' mellel- •• no po
eil-os amedçd lldo, a emitaçao dos lo, chuua-stl A maranle; seul preil- treiro com as ou Iras; dai·lhea b ••• 
eles que ladra0. qu,ndo tóm medo limos sao tantol ｾ＠ tao .uulillles, lante farello li palha para rac:be
de morder, a todos os que presu- que espanta0 a qualquer tropeiro, rem I barriga, que eslao (tJminIOl. 
Dlem vossos auxiliares. E que im- 011 almocreve, por mais corajoso 
porta iUIJ7! que seja; é bestinha tao finoria, e 

Quem teme eHes miseraveis ca- arleira, qUtl. quando tem occasiüo, 
pilaneados pelo ellle mais despre- sem cuSIO manda um pobre chris
sivel da plebe?!! • . . t30 para a elernidarle e tOllla-lhe 

Para vergonha lua ba.ta-Ihes a conta do =milho::a;é mui valente, 
desgraça dI; havertl m pactuado com serve para cargueiro. 
tal individuo; porque tamlJem era Aquella oUlra ja tem um, certo 
o unico que á isse podi. prestar·se. geitinho no lombo, que vai-se a,
pois só elle é digno de tal dist,nc.;:ao. proxiOlando á corcova da prlmel
em remuneraçao dOI bons serviços ra , chama-se Olivença, tem o 
que lhes peestou, princi palmente raro preslimo de servir de guia a 
80 corcunda, descolllpollJoa tudoi Iropilha que 11 ella . "=-reulle. Nem 
como ･ｬｬ･ｾ＠ mvreciao . vounce sabe o sublime inslinclo de,· 

ｉｾ＠ besla l-enlre a5 outras pd55' por 
sabicllona; dlH tem-se neilsa conl».e 
por isso quasi sempre,e a vó orne-

O ｩｬｬｬｬｬｯｾＮＧ･Ｇ ﾷ ｣＠ e o IUe.'cR- I d do.', jar. Nau lem por ora eva o arrei-

Aur. Aqui estou, meu fidalgo,lIs 
suas urdens ! ... O promdtido, é 
devido .... 

rthllc. Oh I bom freguez! V. é 
um homem de palavra; quanlo pro
metle. cu'"pre. Assim e q' deve ser 
o homem no Ir "lo da vida com os 
seus selllilhanles-p,io , pao. quei
jo. qu eijll. tucll' lIIaisé tr.fi ca nl'Ía; 
e é isto hoje lao CU"IIllUIII enlre os 
｣ｨｾｬｉｬ｡､ｯｳ＠ COllllll erciantes , que e 
um Deos nos aceuda; nao sabem 
os ｨｯｲｮｾｮｳ＠ ele bô. fé como se hao 
de haver com lanto velhdco, 
que pretende paS5 Ir regaladamente 
com o que é alh eio: appal'ece um 
troca tilltlLS CO'1I carinha de anjo; 
conta meia duzia de cracllvias , pa· 
ra O que sao todos elles mestraços, e 

cahe I) misero l'olllmerciante na 
rrell ,I de lhe fiar a sua fazenda, 

ti porfim de contas, fi ca em ella, 
porque o tratante deu com tudo 
em'= Vaza-barrizl .... 

-Pois, meu fidalgo, eu cá ligo 
caIro costume, mu ito diI'Crso des· 

os, com tudo, ou por força ou por 
vontade, ha de levai-os, pois nao é 
mais previlegiada que as outras; po
de servir para viajar-se nella. 

A 3.' é muitu delgada, 6na co
mo um arenque, é fraqueirona. 
quando caminha é U'll troca-
pernas; e muito arisca, dà sua den
lada quando lem fome, ou tolme 
que lhe tirem a raçao; corcov4. 
quando a monlao. ESleve por mui
lo 111'"pO em uma chacara de D. 
PiLucia; chama-se Reivilsa. 

A UltilllO e mais chiqui/a e (/aqui/a; 
todavia é passista, seus movimen
tos 130 rllpidos, e é 3IIsaz ,astuta, es, 
lá um tauto trabalbada; DO lempo 
dos meia's caras, lidou muito. para 
os espalhar por diflerentes parles, 
hoje porem vai tralando de reco· 
Iher alguns;chama.se Ga-lin5mar ... 

Ora, Sr. almoCl eve, ･ｾｴｯｵ＠ quale 
nao querendo as suas parelhas; 
receio que ninguem O)'as COIII

pre, parece-me que V. me qurr 
impingir-gato por lebre- ! ... 

- Nem fallar nisso é bom! cu 

.4.Uenfào I 

Querem saber a rozão por que nlo ... 
hio o SaplJlliro,ou lirapt como por ame
aça bavla pmmollido u lem-tergonba, 
d'csse cara esmurrada. cu ｴｏｾ＠ digO': 

I'rimo-Porque em casa de-Ia
drào-não se fali. em cord., 

SecunUll -I'orquo alHJão todos pin
gando agoa do b.rrella t os ucr:fifio5 
ｉｾｭ＠ sido ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ e repetidos,não dão lu
S"I' a '.zeNe despeza, cil1'30rdinarias 
CIO p"'ju izu propriu. 

Tcrlio. linalmenle - Porque quem 
10m á sua ､ｩｳｰｯｳｩｾ￣ｯ＠ dous n : RG .\LlIUS 

por scuwna,nãu necessita ｬｨｾ＠ um insigni· 
licanle tiropú de coiro dc=gallll,á=. 

Eis as razões ｱｵｾ＠ ･ｭ｢ｾｲＮ｡Ｌ￠ｯ＠ o cum· 
primento da promessa; agora oOção o 
rcslo em Lorulos versol. 

Quem a rnen/ir" ',abilua 
Em mm/ir acha prazer. 

1 
( Band. ) 

Dizião n'um d(l9 -pasquins'-
( Qual dlll <10\15 tambem não lei ) 

• I!:m sahindo ó Mercador 
Tirapé c,mpunharç'. , I 

Vinle li quatro horal balliio,_ 
Dizia o SABiCHÃO, 
Hei de conter essa lucie 
CDm o ｬｩｲ｡ｾ＠ na mão, 

3 
Desdenhou o Mucador 

. Bl'aybhs dll sapateiro; , 
E /lO sabb.do IÍ noit •. 
LemUl todos o primWo, 

.4 

Corre0 ｰｬｾ｣ｩ､ｯ＠ o ､ｏｬｊｬｩｮｾｯＬ＠
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II\lI< .hi I.i u ,couuJo, 
Que não IOtnle, DÔO coga08. 

E ° 'rropi medro<o 
Jôl 110 lorno pcntluratl,,; 
E na lendJ ° 'r. Altrlre 
P. ,eia desesperadu. 

6 

Asp'ra brocha ongolo a custo 
Com traguinhos do cltbaça; 
no charutos -scis pOI' ,ioto
Tira feLld. fumaçd. 

7 

ｾ｡＠ 6ca ho1a rumina 
tingudgem de rcgateir,,; 
E, tunLo já dos tragulnhos 
Dorme, c coso a bcll.deira ... . 

8 

Fic.1· le pois desgraçado, 
InCamr, _il, abjeclu. 
Niiu nos loque 3 lua lIaba. 
O Leu haliLu inCecto. 

9 

Sem AlrJo proseguiremoi 
Descohrindo á uci. vil 
As rIIJohas, as bandolhciras, 
ForjJdas no teu covil. 

10 

St US embusles Dão tememos; 
De qoe valem ameaças, 
Feitas por esses tratantes 
Tão ｾ ･ ｲｳ｡､ｯｳ＠ nas trapaças 1 

11 

Expurgar quer a canalha 
O. gente de bem a terra! 
A geDte de bem fará 
A' canalha crua guerra. 

12 

H. de ao coI'il le,ar 
Esse bando do tralantes 
E ba de o mundo saber 
Quem são esses traficantes. 

E alé saLbado l 
:Meu renellado I 

-<lec>-

J' lál Sr ....• O' lá Sr ..• 
II favor dar uma palavra! •. •. 
-Pois nao, meu caro l-duas .• 

.juatro •.•. e . ｱｵｾｾｴ｡ｳ＠ quizer. 
Aqui estou todo IDtetrlnho ás suu 
ordeo. como um servo da sua res· 
oeitabel\i"ilIla pessoa ; disponha de 

lIIilll, CIIIIIO se f6rJ seu mUleque .• 
-Quando chegou, :oIr. Jonzi

nhu1! . . . . 
-Ora V. está clIsuanrlo ｣ｯｭｩｾｯＬ＠

nao é assilll'? ... 
-[\ao, Sr., nem pelo pensamcn 

to me passou esta idéd . . . 
-Pois, meu caro, digo-lhe que 

já aqui estou desdo que veio oCa· 

xial. JfI tinha saudddes desta nossa 
boa terrinha, e por isso aproveitei 
a occasia ... de dar por ca e.ta chega · 
dinha. para ver os amigos •... 

- Pois fique certo que agora é 
que tenho confirmHçao da sua che
g.da ..... 

- Ent:\O. s> agor. ｾ･ｬｬｬ＠ a confir
maçdo, é porque jà alguma notiuia 
tinha .... 

-Apenas suspeitava. por ver es· 
sa gente cllpac/ocia muito alegre e 
ｳＮｴｩｾｦｾｩｬ｡［＠ rI.ndo signae5 de estarem 
fruindo a IlIt:lllor ventura .... 

- Pois, meu caro « Mercador». 
considero· me feliz com e;ta nova; 
ｰｮｲｱｵｾ＠ é a minha gente; istu cá de 
gente sisuda, nao me sei haver. 

Diga-me: cnmo I'amos de nego
cios,-corre o cõco ou nao cor
re? . . . . 

- Por ora vamos indo, nunca 
pei"r ..• " 

- Istn é o que se quer. Vil-me 
enf.rdandu e,ses. marrecos " ,e dei
xe os espernear;e se lhe f.ltar quem 
o ajude. conte cOII,igll; f.rei uma 
perninha. Eu ca. V. s.be, sou 
pao p' ra toda obra, com especi 
｡ｬｩ､ｾ､･＠ pJr3 estes traualhos de 
que V. se está oecupando : coisi 
nhas tao bell.s accommlldam ·se 
optimamente COln o meu genio
folgasao e zombeteiro - ..... 

- MH como se entende isto! 
Você é eslrellado e quer coadjuvar

I nos 110 enfardamcllto dos generos 
Id . 7' 

I 
e nosso com ,"erclO .... . 

- E o que tem lá isso? Quando 
eitiver la, sou de lá, e quando cá. 
sou de ca; as.im é que se vive, meu 
caro amigo, o mais sllo historias da 
vida • • • • . 

E foi·se u bom do Joca , 
Eminente capoeira, 
O inventor de menti ras, 
O mestre da bandalheira. 

MAXUfAS. 

.05 mao! contra a sua iotenç:\o 
trabalhao frequintes VPzes em pro
veito o beneficio dos bOlu. » 

""."\ 1111 ｕＬｾ｣ｴｕ＠

homens. » 

.0 castigo dos máos nlíO presc 
ｶｾ Ｚ＠ demura -se algunlus ｶ･ｬｾＧ＠ , 
lurnar- Io mais gravo e 10rDll! 
su.» 

.Bem·ficiai o yillâO, 
a ingratidao .• 

«Oi velhacosallluiciosos se ..... 

dao com ILlda a casta dtl gente, 116 
com os seus proprius inimigos, li 
nisiO espera0 vantagem, I' 

o .'1\(1) C O VI\5,,·IIIIUC. 

IIATO. 

Esperdiças a luz. 
V .\G .l · ｌｕｾｉｂＬ＠

Que te allumia. 
Ruo. 

Em bom louvor til empregas! 
ｖＧ｜ｇｾＭｌｕｯｬｬｋＮ＠

Tú o de6tróes. 

IlATO. 

E'$ um ocioso. 

VAGA ' LUME. 

S OU de noite guia. 
O Vagd.lullle ti o saLio, o rato' 

o critico. 
(Eltrahido). 

- <QSC:O--

B Ista por huj e; cesle o (rabalh 
e vulta a chdl'e que sao hor.,. A 
deos amiguinhos ate p'ra seman. 
se Deus quizer. 

A QUEM CONVIEll. 

! 
Na rua do-lIhcos - d 

Ilhas n.· ... dá -se licç 
de I}:r boa moral pelo 
thodo mnemnnico; amau 
ça·se que em poucas r 

çOes o discipulo fica sumcieu 
mente instruido, porque o Ｎ ｾＯｃｦ＠

para essa sciencia é sem igual. 

Typ. de J. J, Lope, ｉｬｉｾ＠ da TI ind.de n. I 
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