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Da extensa relação que nos foi apresentada por Ana Maria de Almeida Ca

margo, a quem encarregamos de coordenar a série, selecionamos, para iniciá-la, um 

periódico que circulou em São Paulo de 1864 a 1865: o Diabo Coxo, redigido por 

Luís Gama e ilustrado por Ângelo Agostini. A única coleção completa do semaná

rio pertence à Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que gentilmente permitiu 

fossem fotografados os exemplares de seu acervo, 

Interessante observar que o Diabo Coxo corresponde a um período pouco co

nhecido da vida de Agostini, que se tornaria famoso pela intensa atividade jornalís

tica que manteria no Rio de Janeiro até 1910, ano de sua morte. Antes de mudar-se 

definitivamente para a Corte, Agostini publicou cm São Paulo outra revista ilus

trada, o Cabriáo (1866-1867), cuja edição fac-similar foi feita em 1982, por iniciativa 

do Arquivo do Estado de Sáo Paulo, trazendo apresentação do saudoso acadêmico 

Délío Freire dos Santos, a quem pertenciam os originais. 

Para redigir uma introdução ao fac-símile do Diabo Coxo, convidamos Antônio 

Luiz Cagnin, renomado conhecedor de nossa imprensa caricata e, em especial, da 

obra de Agostini. Com tal procedimento, que pretendemos repetir nos próximos 

números da série, trazendo sempre um especialista no autor, na obra ou 110 gênero 

em apreço, queremos chamar a atenção para o documento enquanto fonte de pes

quisa e enfatizar seu potencial informativo. 

A possibilidade de dispor de uma réplica perfeita dos exemplares originais, que 

ora se tornam acessíveis a todos, deverá contribuir para a preservação da única co

leção do Diabo Coxo de que se tem notícia, evitando seu desnecessário manuseio. 

Trata-se, afinal, de patrimônio histórico que a Academia, acima de tudo, preza e 

defende. Se, além disso, pesquisadores e estudiosos aqui encontrarem evidências 

para fundamentar suas explicações ou para caracterizar determinadas realidades 

pouco conhecidas do passado, nosso programa editorial ficará, então, plenamente 

justificado. 

LUIZ GONZAGA BERTELLI 

PrtsidenU li Aci.lVuií.i ('üUJíSíJ de História 



Jox o 'Diabo! 

H á muito vivemos no mundo das imagens. Se, antes, nossos antepassados 

ficavam deslumhrados com umas poucas gravuras publicadas em alguns 

livros e mesmo nos periódicos ilustrados, hoje vivemos cercados por 

imagens em todos os lugares e momentos. E em tal profusão que, nelas engolfados, 

mais conhecemos a imagem das coisas do que as coisas da realidade. As imagens 

estão por toda parte: nos apelos publicitários dos cartazes, no cinema, na tevê, nas 

revistas e nos jornais, agora fartamente coloridos. 

A imagem fascina o homem. Na leitura do jornal, os olhos buscam primeiro as 

fotos dos fatos, as críticas das charges, as histórias dos quadrinhos. Mais que ler e 

ouvir, é imperioso ver noticias. Ninguém ou quase ninguém dispensa algumas ho

ras, minutos que sejam, diante da tevê. Ligar o aparelho, ao voltar do trabalho, já se 

tornou um aro condicionado. 

Era bem diferente a situação dos paulistanos antes da publicação do primeiro 

jornal ilustrado e de caricaturas de São Paulo, em 1864. A fruição da imagem era, até 

então, privilégio dos poucos que tinham muitas posses. Os processos de reprodução 

da gravura em metal ou madeira levavam tempo e custavam caro. O povo não tinha 

acesso às obras de arte, pinturas e quadros, que habitavam apenas as mansões. As 

iluminuras, belíssimas e coloridas, resultado da paciência dos monges, estavam con

finadas aos livros de horas, de propriedade dos devotos endinheirados. Os figurinos 

coloridos vindos da França embelezavam, em encartes preciosos, nossas revistas de 

moda, que serviam para revestir as extravagâncias de nossas damas burguesas e no

bres. As fotos já existiam: Militão registrava nossas ruas e praças desde 1862, além 

de fixar em pose posada rosros quarrocenrões e os de futuras grandes personalidades, 



como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Luís Gama e Castro Alves. Só nas igrejas é 

que a imaginária sagrada se abria para rodos, ricos e pobres, indistintamente. 

O A M B I E N T E C U L T U R A L EM SAO I 

Perdida nos altos campos de Piratininga, São Paulo, entre 1840 e 1850, era ainda, no 

dizer de Almeida Nogueira em seu clássico livro sobre a Academia de Sáo Paulo, 

uma "pequenina e modesta cidade provinciana de tristonJio aspecto, sem movimen

to, sem animação. Vinte míl almas, pouco menos ou mais, de população retraída, 

sobretudo em relação aos forasteiros, esquivas as damas que pouco apareciam nas 

ruas e escassamente ornavam com suas presenças as festas e diversões públicas, mais 

raras, aliás, que as raríssimas senhoras que a elas compareciam". 

A planta do centro da cidade, de 1854, indica os seus estreitos limites: a antiga 

rua da Constituição, depois Florêncio de Abreu; a rua das Freiras, depois Senador 

Feijó; a descida do Acu, depois ladeira de São João; e o largo do Palácio. Além 

desses limites estavam as chácaras, várzeas e campos. Edifícios pequenos, igrejas 

pobres, casas de taipa, telhados coloniais enegrecidos pelo tempo; rótulas entrea-

berras, de onde mulheres retraídas, reclinadas no parapeito dasjanelas, espiavam 

curiosas o movimento das ruas; noites tranqüilas, sem sobressaltos, vigiadas pela 

luz preguiçosa dos lampiões a querosene, embaladas pelas serenatas românticas dos 

acadêmicos. 

Zaluar frisava, em 1860, o papel representado pelos estudantes na pequena e 

monótona capital da Província; "a mocidade acadêmica imprime à povoaçáo, du

rante a sua residência, uma espécie de vida fictícia, que, apenas interrompida, a faz 

recair, por assim dizer, no seu estado de habitual sonolência". E concluía: "tirem a 

Academia de São Paulo, e esse grande centro morrerá ínanimado" É o que aconte

cia, nas férias, quando os estudantes em debandada deixavam a cidade. 

Distante de tudo e de todos, mal lhe chegavam as notícias da Corte e do mundo. 

Em 1864, os transportes eram precários, apesar de prenúncíos de desenvolvimento, 

t [m ou dois dias aic Samos.em diligência, a serpentear sacolejante o tortuoso cami

nho de Anchieta, ainda que recobetto pelo macadame recém-colocado na estrada; 

depois, cerca de dezoito ou mais horas de vapor até o Rio de Janeiro. 

Foi a mais tardia das províncias do Império a dispor de imprensa. O Paulista, 

seu primeiro jornal, surgiu em 1823 e durou apenas alguns meses. Foi escrito à mão, 



"suprida a falta de tipografia pelo uso de amanuenses, pagos por uma sociedade pa

triótica", explicava Mesrrinho, alcunha de seu fundador e redator, Antônio Mariano 

de Azevedo Marques, conhecido mestre de latim. No ano de 1864, só O Ypimnga, 

fundado em 1849, ainda sustentava a bandeira liberal. O Correio Paulistano, criado 

cm 1854, era órgão oficial do governo (só em 1869 passaria para os liberais, por in

fluência de Américo de Campos) c, uma vez ou outra, dava notícias da barca que 

chegava ou partia de Santos. Em 1865, o Diário de São Paulo, moralista e reacionário, 

iria servir aos jesuítas e religiosos. Além desses jornais semanários e diários, prolife

ravam os pasquins candentes dos estudantes, em desaforada verborragia libertária, 

temperada com sátiras mordazes e humor corrosivo, ao lado dos folhetins de jovens 

poetas sonhadores, com seus açucarados versos românticos. 

Poucos eventos, além do teatro, das missas e dos bailes esporádicos, conseguiam 

encher os domingos e feriados da cidade, sacudindo-lhe um pouco o modorren

to día-a-dia. Domingo das festas religiosas com as devotas contritas, cobertas de 

mantilhas negras, acompanhando as procissões do Divino, do Corpus Chrísri e 

do Senhor Morto. Domingo dos salões provincianos nos casarões de burgueses 

abastados ou nobres interioranos, quando senhoras bem vestidas ostentavam seda e 

cores no balão dos seus vestidos longos, e sinhazinhas, de olhos buliçosos atrás dos 

leques, buscavam cativar o sinhozinho faceiro; dos concorridos saraus da Marquesa 

de Santos; de um ou outro baile de mascarados em salão belamente ornado de fes-

tóes, onde rodavam os pares ao som de valsas, quadrilhas, scbottish. Domingo do tea

tro, incipiente ainda, nas poucas casas de espetáculos, cuja assistência, ttés lustros 

depois, ainda era quase inteiramente de homens: "poucas famílias pelos camarotes", 

observaria com estranheza Taunay, de passagem por São Paulo em 1860. 

O velho barracão da Casa da Opera, na praça São Gonçalo, hoje praça João 

Mendes, há muito já fechata suas portas. A Sociedade Concórdia Paulistana exibia 

alguns espetáculos mensais. Mesmo assim, o teatro despertava espectadores entu

siastas, que se encantavam com os dramalhões românticos: As Ruínas de Babilônia, 

O Peregrino Branco, O Sonho ou O Terrível Fim do Usurpador, A Pecadora, A Fa

mília Morei, drama extraído do folhetim internacionalmene famoso. Os Mistérios 

de Paris, de Eugène Sue. O Teatro São José, ao lado do Colégio dos Jesuítas, só 

seria inaugurado em 1864- Nele, a atriz Júlia comoveria às lágrimas o seleto público, 

encarnando a infortunada Margarida Gauthier, do drama Duas Paixões, calcado na 

Dama das Camélias, de Dumas; nele se apresentariam também os irmãos Lopes, 



de monumenraís narizes, em comédias hilariantes, e Vasques, o chamado rei das 

cenas cômicas. 

A música e o canto também não ascendiam além das modinhas e loas religiosas. 

Uns poucos instrumentos animavam as festas populares e as plangentes serenatas, 

que já não eram tão comuns, como revela crônica de i86o:"[...] São Paulo outrora 

tão famosa pelas suas serenatas; ainda às vezes recorda esses belos tempos - e have

rá nada mais encantador que em uma linda noute de luar uma serenata? [...] o si

lêncio da noute quebrado pela doce harmonia de uma flauta?" Ao raiar de 1861, São 

Paulo passou a contar com dois professores de música, ambos moços e talentosos: 

Emílio do Lago c Gabriel Cirandou. 

Apesar de tudo, São Paulo era uma aldeia grande. E começava a mudar. Nessa 

década, já o café estendia sua manta pelos campos férteis da terra roxa, o transporte 

em lombo do burro agonizava, a estrada de ferro começava a lançar os trilhos serra 

do Mar abaixo, até encontrar o porto de Santos. Com os prenúncios de progresso, 

as exigências culturais também começavam a ser satisfeitas. 

Imagine-se então com que avidez nossos antepassados receberam aquele pri

meiro número de um jornal repleto de imagens desenhadas por Ângelo Agostini. 

Foi um sucesso, como ele próprio registrou numa caricatura: os leitores afoitos aco

tovelavam-se diante da Litografia Alemã para adquirir o número inaugural de 2 de 

outubro de 1864. Foi um pandemônio! Um atropelo! Foi o diabo! O Diabo Coxo 

alvoroçou, de fato, a pequena e pacata São Paulo de então. Ângelo Agostini havia 

chegado um ano antes: artista, formado em Paris e muito jovem. 

O Correio Paulistano saudou, em 9 de outubro, a chegada do pequeno jornal 

domingueiro: 

O Diabo Coxo aparece em forma de jornal e promete não cair (pelo seu primeiro nú

mero) na encharcada vereda dos pasquins. Ainda liem. já é um progresso para nossa terra 

possuir uma folha do gosto da Semana lllustraâa, uma folha dedicada à caricatura, ao gra

cejo digno c comedido. 

O progresso, de fato, ensaiava então seus primeiros passos na Província: esten

dia a estrada de ferro até o porto de Santos, deslizando o signo da modernidade 

pela várzea do Carmo; engolfava nas baforadas de fumaça as controvérsias dos re

trógrados c dos velhos paulistas; abrigava a primeira Academia de Direito do país; 



contava com algumas tipografias; editava diversos jornais, ligando os paulistanos à 

Corte e ao mundo; e acolhia, a um só tempo, a Tipografia e Litografia Alemã, de 

Henrique Schrõder, e o jovem pintor e litógrafo italiano, Ângelo Agostini. 

A LITOGRAFIA 

O Diabo Coxo foi possível graças a Agostini, a Schrõder e à litografia. 

A litografia representou para a São Paulo de enráo, como aliás para o mundo 

todo, mais um passo importante em direção à modernidade e ao aperfeiçoamento 

da comunicação visual. Inventada por Alois Senefelder no final do século XVIII, di

fundiu-se imediatamente pela Europa por volta de 1800. Em 1S1S já estava no Brasil, 

anres mesmo de chegar a alguns países europeus. 

Uma pedra, lápis graxo, água e tinta eram 0 bastante. Desenhar na pedra com 

um simples lápis, o iraviwi gras, espalhar a água-forte, que penetrava e corroía ape

nas a superfície não-graxa, passar a tinta, colocar a folha de papel sobre a pedra, 

passar o rolo sobre o papel, e a imagem surgia como que por encanto! Pouco dispên-

dio, fácil execução e multiplicação rápida permitiam passar desenhos e ilustrações 

para os jornais e publicá-los até diariamente. Isso nunca fora alcançado antes. Todos 

os outros processos de gravar na madeira ou no meral, morosos e difíceis, foram 

superados pelas vantagens da reprodução litográfica. I: surgiu uma nova categoria 

de desenhista, a do "repórter do lápis", trazendo para o leitor fatos, pessoas e coisas 

distantes no tempo e no espaço. Um verdadeiro milagre! 

A litografia democratizou a imagem, tornando-a popular. O fascínio pela ima

gem c o desejo de estar próximo das coisas, no tempo e no espaço, estavam satis

feitos. Todos passaram a ler imagens. Todas as semanas. Por 500 réis apenas, o preço 

de um almoço, como observou Délío Freire dos Santos em sua introdução à edição 

fac-similar do Cabrião, outro jornal ilustrado por Agostini. Todos, até os menos 

letrados ou de menor poder aquisitivo, podiam agora ter acesso ao mundo através 

do mundo encantado das imagens. 

O leitor paulistano via o Império como nós hoje vemos a História no cinema, dizia 

Monteiro Lobato na abertura de Idéias de Jeca Tatu. Podia, então, conhecer, pelos 

retratos minuciosos de Agostini, sua majestade o imperador d. Pedro ir, os mi

nistros e as personalidades da época; rir de suas caricaturas; indignar-se contra as 

politicagens daqui e de lá; conferir os tipos e a moda da Corte e de todo o mundo; 



empolg;ir-se com os artistas das companhias estrangeiras que se apresentavam em 

turné pela capitai da Província; viver, como se estivessem presentes, tanto as notí

cias da cidade quanto as peripécias da guerra do Paraguai (as indecisões de Caxias 

à frente das tropas brasileiras e os locais em que se travaram as principais batalhas); 

viajar pelas paisagens do mundo; saborear as histórias contadas em quadrinhos. 

Agostini já arriscava suas primeiras "tiras", ainda que imprecisas, e até reportagens 

em quadrinhos, como a do desastre de trem bem no dia da inauguração da primeira 

estrada de íerro de São Paulo. 

UM T I T U L O E S T R A N H O 

Parece um tanto estranho o título Diabo Coxo para um jornal domingueiro de cari

caturas. Cremos, todavia, que foi escolhido com propósito bem definido, segundo o 

significado do termo e as circunstâncias que na época lhes pareciam, aos redatores, 

mais justas e apropriadas. 

O diabo sempre foi tomado, ao longo dos séculos, como elemento infernizante. 

Encarapitado no alto das catedrais góticas, lá está ele com seu sorriso sarcástico, 

desde a Idade Média. Instalou-se na literatura c na arte em geral, como tema de 

pinturas, esculturas, peças teatrais e romances, como o atestam as obras de Miche-

langelo, Dürcr, Bosch, Dance Alighieri, Goethe e tantos outros. 

El Diablo Cojuelo, do escritor espanhol Luís Velez de Guevara, obteve muito 

sucesso quando publicado pela primeira vez, em 1641. Quase setenta anos depois, 

em 1707, Alain René I.esage repetiu-lhe a dose e o tom no romance de mesmo título 

e assunto, Le Diable Boiteux. Era a história de Asmodeu, o coxo, pobre diabo pre

so numa garrafa. Libertado por um estudante, concedeu ao jovem o poder de ver, 

através dos tetos c das paredes das casas, o que se passava com as pessoas no seu 

interior. Fórmula cômoda de o escritor retratar e satirizar, com espirituosidade, os 

costumes da sociedade. 

Daí em diante o demônio foi tomado como agente moralizador, crítico da so

ciedade e dos seus erros, realizando, sobretudo através da caricatura desenhada, o 

consagrado no provérbio latino ridendo castigai mores. 

A imprensa periódica c ilustrada no século xix, com a invenção da litografia, 

utilizou à larga a imagem do diabo: Le Diable Boiteux (Paris), El Diablo Suelto (Ma

dri), El Diablo - Revista Infernal (Madri), Le Diable à Paris (Paris), Diable Rose 



(Paris), Le Bon Diabk (Paris), El Diablo Cojuelo (Madri), Fra Diavolo (Milão), Le 

Diable Vert (Paris), Gaveta do Diabo (Rio de Janeiro), Satan (Paris), O Trinta Dia

bos (Lisboa), II Diavolo Zoppo (Miíão), O Trinta Mil Diabos (Lisboa), El Diablo 

Azul (Madri), El Diablo Rojo (Madri), O Diabo Coxo (Lisboa), A Rebeca do Diabo 

(Lisboa), Trinta Diabos Júnior (Lisboa), Diabrete (Lisboa), O Diabo a Quatro (Reci

fe), Diabrete (Porto Alegre), O Diabo cm Lisboa (Lisboa), Língua ào Diabo (Lisboa), 

Diabo âa Meia Noite (Rio de Janeiro), II Diavolo Rosa (Milão), El Diabillo Suelto 

(Madri), El Diablo Mundo (Madri), Meftstojeles (Rio de Janeiro), O Diabo (Lisboa). 

Não é de estranhar, pois, que também Agostini tenha sido tentado por um dia

bo desses, certamente o da novela espanhola. 

SOBRF. O JORNAL 

O Diabo Coxo de Agostini é um jornal domingueiro, pequeno (18 x 26 cm), com 8 

páginas apenas, 4 de ilustrações (caricaturas, retratos, cenas do dia-a-dia e eventos) 

e 4 de rextos (artigos, poesias, notícias, críticas, anedotas, adivinhas etc), dos quais 

se ocupavam Luís Gama (1830-1886), o ardoroso abolicionista, e Sizcnando Bar

reto Nabuco de Araújo (1842-1892), irmão de Joaquim Nabuco. Hra impresso na 

Tipografia e Litografia Alemã, de Henrique Schróder. As assinaturas não se faziam 

por períodos, mas pelos 12 números anuais de cada série, ao preço de 4$ooo reis, 

na capital, e de 5$ooo réis, fora dela. O número avulso custava $500 réis, valor três 

vezes mais alto do que o de um exemplar dos diários de então. 

Publicaram-se duas séries de 12 números cada. Os da primeira série não trazem 

a data de edição, mas a pattir de prolongada e paciente pesquisa comprovamos que 

o primeiro número foi dado à luz a 2 de outubro de 1864- Encerrou-se em 25 de de

zembro do mesmo ano. A segunda série teve início em 23 de julho e foi até 31 de de

zembro de 1865. Nela colaborou também Nícolau Huascar de Vergara, pintor que 

iniciou sua carteira de caricaturisra em São Paulo e, mais tarde, em 1876, ilustrou o 

semanário humorístico redigido por Luís Gama, O Policbinello. 

Da publicação original do Diabo Coxo existe hoje apenas uma coleção com

pleta: a que se encontra na seção de Obras Raras da Biblioteca Municipal Mário 

de Andrade, tendo sido a ela incorporada em 1996. Antes dessa data, a instituição 

possuía apenas um único exemplar, o de número 6 (2a série, 1865), encadernado com 

outros jornais do século xix. Possuía também o microfilme negativo (de leitura 



quase impossível) da coleção completa, feito em 1947 pela recém-inaugurada Seção 

de Microfilme da Biblioteca Pública Municipal, a partir dos originais pertencentes 

a João Amoroso Neto. 

A viúva de Amoroso Neto vendeu os originais para Roberto Lemos Monteiro. 

Em 1996, a Secretaria Municipal de Cultura foi convencida por nós a adquiri-los do 

novo proprietário. Após longuissimo e fastidioso processo burocrático, a transação 

foi finalmente efetuada, por us$io.ooo (dez mil dólares), e o Diabo Coxo pode ser 

hoje consultado pelos interessados na Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 

AN ti l-.I.O A Ü O S T 

Nasceu em Vercellí, cidade ao norte da Itália, no Piemonte, aos 8 de abril de 1842 

ou 1843. Sua mãe, Raquel Agostini, era cantora lírica de renome internacional. Após 

a morte do pai, Antônio Agostini, o pequeno Ângelo, aos 9 anos, foi levado por 

uma de suas tias a Paris, para ficar como pensionista num colégio e, como se conta, 

sob os cuidados da avó. A mãe, tendo que se ausentar com freqüência em turnês 

operísticas, não podia dar ao filho a devida atenção. Ângelo fez seus estudos na 

capital francesa e também lá deve ter freqüentado academias de arte, até sua vinda 

para o Brasil, aos 17 anos, em companhia do padrasto, o português Antônio Pedro 

Marques de Almeida. 

Sobre a data em que desembarcaram no porto do Rio de Janeiro, porém, não 

há consenso entre os historiadores, por falta absoluta de documentos. Tudo leva a 

crer que tenham vindo no navio Jçutte France, que aportou no Brasil em 13 de maio 

de 1859. 

Raquel e Antônio Pedro viviam no Rio de Janeiro desde 29 de outubro de 1854. 

No mesmo ano Raquel assinara contrato com a Companhia Lírica Italiana, apresen-

rando-se no Teatro Lírico, como prima donna assoluta, no papel principal de Elvira, 

da ópera Ernani de Giuseppe Verdi. Em 1860, o casal seguiu para São Paulo. Agos

tini foi juntar-se a eles somente dois anos depois, em 22 de janeiro 1862. 

Na capital da Província, com a arte itálica e zfinesse francesa, publicou o Dia

bo Coxo (1864-1865), marco importante na história da imprensa paulista por ter 

sido seu primeiro jornal ilustrado e de caricaturas. Agostini dava início a uma 

verdadeira militâncía na política brasileira, da qual não se afastou até o fim de 

seus dias, vergastando ímpiedosamente os homens públicos e a sociedade com 



suas corrosivas e irreverentes caricaturas, que até então eram desconhecidas como 

arma de combate. 

Logo no ano seguinte, Agostini lançou o Cabrião (1866-67), outro jornal de tí

tulo invulgar. Cabrião era personagem do romance-folhetim muitíssimo conhecido 

naqueles tempos. Os Mistérios de Paris, do já citado escritor francês Eugène Sue. 

Trata-se da história de um pintor jovem, irreverente e galhofeiro, a zombar de tudo 

e a ínfernizar as pessoas. E o que Agostini pretendia fazer com a política, a religião 

e toda a sociedade paulistana. 

Mas, em setembro de 1867, livrando-se, ao que parece, das ameaças de vítimas 

das suas geniais mas irreverentes caricaturas, Agostini denunciava no n. 50, penúl

tima edição do Cabrião, as devassas que lhe teriam destruído a redação do jornal. 

Logo em seguida, deve ter deixado apressadamente a cidade, como se deduz por 

não ter feito o número seguinte do Cabrião, que, de fato, não trouxe mais seus 

desenhos nem sua costumeira assinatura (A OU AA). Agostini não mais voltou a 

São Paulo. 

Fixando-se no Rio de Janeiro, ei-Io de novo, logo no mês seguinte, nas páginas 

do Arlequim, fustigando as malandragens políticas e rindo-se dos costumes da so

ciedade carioca. 

Em janeiro de 1868, fundou com o padrasto Antônio Pedro Marques de Almei

da a Vida Fluminense. Foi um momento muito importante em sua carreira. Agostini 

criou a novela gráfica As Aventuras de Nbô Quim, ou Impressões de uma Viagem à 

Corte, história em muitos capítulos, em janeiro de 1869. Desenhou também para O 

Mosquito, criado por seu amigo Cândido Aragonez de Faria. 

Mais tarde, em 1876, iniciou sua própria Revista Illustrada, o periódico de maior 

duração, tiragem e importância do Segundo Reinado. Foi quando Agostini atingiu 

o auge de sua trajetória artística e política, destacando-se no panorama da vida 

nacional por empunhar a caricatura, o riso e a sátira como armas de combate. Exer

ceu então influência efetiva na formação da opinião pública, sobretudo em dois 

momentos decisivos da vida nacional. As cenas que mostravam os sofrimentos dos 

escravos certamente foram muito mais eloqüentes e convincentes que os discur

sos dos abolicionistas em favor da libertação dos escravos: chegaram a promover 

uma verdadeira comoção popular, como reconheceu o próprio Nabuco. A Revista 

Illustrada também foi determinante na formação da opinião pública em prol do 

movimento republicano. O mesmo poder persuasivo, arravés da imagem, que havia 



exercido antes, cm São Paulo, com os seus dois jornais, o Diabo Coxo e o Cabrião, 

por ocasião da guerra do Paraguai. 

Além de ter contribuído para a vitória de tais campanhas, a pena de Agostini 

açoitou a politicagem reinante, retratou tipos humanos (de engraxates a barões), fez 

reportagens sobre os acontecimentos, condenou a violência policial, fez a critica das 

atividades artísticas, riu e fez rir de tudo e de todos. Compôs com tal precisão o dia-

a-dia da cidade que nos legou, ao final, um retrato por inteiro do período - talvez 

o documentário iconográfico mais importante e completo do Segundo Reinado. 

Como afirmou Herman Lima, na sua monumental História da cariíatura no Brasil: 

Quem, na verdade, quiser estudar a história política de nossa cerra há que recorrer, for

çosamente, a esse colossal fabulário a esfuminho, por onde o gênio do caricamrista perpassa 

de contínuo fixando... as mazelas dos nossos próceres. 

Pelo papel que desempenhou, formando a mente de toda a população com o 

encanto e a força das imagens, a Revista lílustrada mereceu de Nabuco a definição 

de a bíblia da abolição dos que não sabem ler. 

Ao voltar de um exílio forçado de seis anos cm Paris, Agostini editou o Dou 

Quixote (1895-1902), de menor duração, mas extremamente significativo, por ser, 

com certeza, uma alegoria da própria vida desse novo cavaleiro da esperança. 

Sua produção é volumosa, bela e cheia de vigor. Mais de 6.000 páginas de arte 

e luta em 46 anos de trabalho. Transpunha diretamente para a pedra toda a força 

do seu combativo entusiasmo e ideal libertário. Repórter do lápis, como gostava de 

chamar-se, não se satisfazia com uma única imagem dos personagens e fatos. Suas 

caricaturas desdobravam-se em inúmeras outras, em seqüência, como se tentasse 

dar-lhes movimento e vida. 

Por isso mesmo, cabe-lhe também o que até há pouco tempo era lembrado de 

passagem: a glória de ter sido um dos precursores, no mundo, das histórias em qua

drinhos, e de ter publicado, no longínquo ano de 1869, a primeira novela-folhetim 

em quadrinhos de que se tem notícia. Aí Aventuras de Nhô Quim, ou Impressões de 

uma Viagem à Corte, continuadas depois em As Aventuras de Zé Caipora, quando 

Agostini já era dono de técnica narrativa impressionante, que se traduzia em se

qüências verdadeiramente cinematográficas. Monteiro Lobato caracterizou muito 

bem esse efeito: 



Ali, refesrelado tia rede, ele [o fazendeiro| via o Império como nós hoje vemos a história 

no cinema. Kra de ver o magote de guris em redor da tolha [a Revista lilustrada) desdobrada 

no assoalho, à noite, à luz do lampião de querosene, o mais niludorc explicando a um criou-

linho, filho da mucama, como é que o Zé CaipOra escapou às unhas da onça. 

Em 1910, quando embalava nos braços a netinha Maríana, que até há pouco 

vivia em Brasília a recontar saudosa as histórias do avô, morreu acabrunhado e de

siludido dos políticos e da República. Não era aquela com que sonhara. 

Hoje, no entanto, jaz completamente esquecido. Ecoam apenas algumas vozes 

longínquas dos amigos e admiradores do passado: 

O mais brasileiro dos brasileiros. [Joaquim Nabuco] 

Figura solar da caricatura e da litografia brasileira. [Herman Lima] 

Só lhe conhecemos uma vaidade, a de não ter precisado nascer nestas paragens do 

Cruzeiro do Sul, para ser um dos primeiros, dos mais beneméritos brasileiros. [José do 

Patrocínio] 

A pedra de impressão era a pedra d'ara do altar da Pátria. [Pires Brandão] 

A edição fac-similar que foi possível fazer do Diabo Coxo, de Ângelo Agosrini, 

precursor da imprensa ilustrada em São Paulo, tem também por objetivo buscar 

a revelação de sua obra, impressionantemente bela, a recuperação de sua imagem, 

lamentavelmente esquecida, e render-lhe a homenagem, injustamente negada. 

ANTÔNIO LUIZ CAGNIN 

Professor J,i JZícofii '(•• CciHiuniíiiçõts c Aries (USP) 
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INTRODUCÇAO. 

Sabcis-lo; a origem do «Diabo-Coxo» foi a 
snnaque abaixo publico: Encontrei-a es-
rrípla, c sem mais explicação, sobre minha me
sa de estudo, depois de uma noite de pezadoilo 
Itorrivel. 

Lede-a, e cnnfcssae que a ideado uma publi-
cação desta ordem tcr-vos-üla vindo como s 
mim. 

«Ergue-te, não vós ali aquelle homem tiran-
do a mascara com que se apresenta ao mundo, c 
deixa agora ver a lace nua onde o vicio estam
pa seu sello? Mais adiante, não reparas que 
a turba applaude e eleva o homem que do alto 
lhe cuspirá insultos? Acolá os aduladorcs do 
rico, c os perseguidores do pobre? 

Esludas o coração humano c não estabeleces 
adificrença enlrc estes que sentem c palpilãoe 
aquelles que são apenas musculos ocos, perdi
dos os sentimentos que distinguem e elevão a 
humanidade. Equipadas estas almas que sof-
frem sem consolação á aqucllas que nunca sen-
lirão nem se quer uma eonlrariedadc? 

Oh ! espirito pueril, o estudo desta comedia 
Micial 16 é necessário. 

A avareza, o orgulho, .a faluidade, a estupi
dez ricassa ea pobreza de espirito vivem entre 
a fulgança de uma vida de gozo:., einquanto que 
a pobreza que Iraballia, a consciência, a modés
tia, a intelligencia morrem enlre as dores de 
uma vida eivada de atrozes pruvauras. 

Dá-me o teu anoio c eu te darei as forças e 
os meios de os pintar, e de os casligar. 

Ergue-te. Aqui tens uma vergasta, não 
poupe; guerreia desde o lüleralo que ignora tu
do e sobre tudo escreve até o polentado que 
tudo pode c nada faz. 

Quem és? (Juem és? Perguntou o moço 
pallido e abatido. 

Chauião-ine o «Diabo-Coxo, 
O moço deixou cahir a vergasta. 
Não quero: qualquer pacto enlrc mim e tu 

seria a perdição de minha alma. 
Ouve-mo, disse cm voz rouquenlia o negro 

phanlasma. Depois de tantos séculos do lucla 
à que me condemnou o leu Deos, vi o meu im
pério deslruido e os abysmos abandonados de 

meussubditos, desde o conde Ugolino a!é 1'Yan-
cesca de Rciuini Iodos desertarão para o mundo 
que habituo. 

A imprensa, maior inimiga dos mãos é a úni
ca forca'que encontro na terra para desmasca
rar c castigar a esses entes criminosos ou ridí
culos estúpidos ou orgulhosos. 

Dizendo estas palavras a disforme croalura 
cravou, o olhar de fogo sobre o pobre moço. 
Então?... 

Nunca! Nunca! Disse o moço cahindo sem 
sentidos.» 

Hoje apparece o primeiro numero do «Diabo-
coxo» ó supérfluo dizer que esse pacto assigiia-
m o-l o-nos. 

FW—fló—bum, bum, biim. 
A^TONJü UAUOU DOS HBIS. 

O bom senso caminha acceteradamenle para 
seu pouso final, o rebanho dos sandeus augmen-
ta-se e progride de dia em dia, a imbecilidade 
parece querer hastear seu pavilhão na frenlc da 
sociedade moderna. 

A lilleralura, a seiencia, a religião e a políti
ca param em sua peregrinação, .abaixam a ca
beça e dobram os joelhos perante o labaro tre
mendo. 

Leitores em cujo cérebro arde ainda uma 
scentelha dessa cliamma divina que denomina
mos—razão, não me lanceis a pecha demaldi-
zcnle, correi os olhos em tomo de vós e iicareis 
convencidos do que avanço. 

Os poetas formigam pelas praças, agrupam-
se nas esquinas, cobrem as collunmas dos pe
riódicos de disparates e sensaborias. 

A cada canto ievanta-se um vale, de cada va
le rebcnla um turbilhão de asneiras, de cada as
neira origina-se um partido de tolos. 

Aqui é um enfaluado versejador, convencido 
de escrever correclamenle a língua vernácula, 
porque disso o persuadiram quatro rabiscadores 
de folhetins; a!i é uma cara de queijo do reino 
com o nariz pillorescamenle illuslrado pela sy-



philis, assassinando barbaramente a grammatica 
c a lógica; acolá é um trapciro do rilhmas com o 
topete empomadado, e julgando—se um gênio 
porque mais do qoc os outros atordoa os ouvidos 
alheios. 

E as multidões aplaudem-os com frrenesi, e 
depois da enchurrada de despropósitos retira-se 
murmurando :— è ura grande talento ! é uma ca
pacidade I 

A naluresa perde seus mais bellos altribulos 
sob a inspiração de lacs parvos, a rhclorica toma 
uma extensão absolutamente arbitraria, a lingua
gem torna-se de uma rclaclividade uucompre-
nensivel. 

Grande Deos! Onde iremos parar com seme
lhante estado de cousas! 

Ainda não é lado. Ao lado dos poetas desta
cam-se os criticos, críticos sem critica,-—marim
bondos da-litlcralura, descaroçadores de senten
ças que não comprchcndcm, cujos juizos termi
nam sempre por esta formula sacramcnlal:— 
contudo não deixa deter defeitos,—referindo-se 
a qualquer composição. 

Se pedisque apontem os mencionados dcffei-
los, caüam-se com visíveis anios[ras dedesapon-
tamenlo, porque é nellcs próprios, e no seu mo
do estúpido de julgar, que taes deffeílos exis
tem. 

Aos críticos suecedem os scienlificos : andar 
proloncioso, sizndez estudada, brevidade de opi
niões, eis seus caracteres distinclivos. 

Amarram-se a maiiitcdoura de um estudo im-
proficuo e penoso, decoram Lobão, I iz Tei
xeira, Mello, Savigny, eoulros autbores de d i 
reito, enchem a cadiola do faotos históricos, e a 
cada trecho que conseguem decorar, esfregam 
as mãos, correm ao espelho murmurando com 
satisfação: sou um sábio! 

A iniriga e a calumnia escondem-se por delraz 
das reputações; cada qual apregoa seus talentos 
e suas virtudes, escolhendo per escada mais pró
pria a honra C a inteligência do próximo. 

Não vedes aquclle sandeu que caminha como 
um gato por brazas,—com as sobrancelhas car
regadas, o olhar desdenlioso e oblíquo?—E' um 
asno cm bda a extensão da palavra ; perguntai a 
opinião do vosso visinho:—é uma nolahilidadu! 

Sim cuma nola!:ilidade, a principio ninguém 
o percebeu, mas tanto foliaram osjoriWW, tanto 

elíe próprio grilou, que por fim todos se conven
ceram de que na verdade era uma notabilidade. 

Quercis saberoracio de eslabelleccr uma so
lida reputação em S. Paulo? 

Olhai para a rua,observai o andar, as altitudes, 
o olhar e as palavras daquelle desempenado 
charlatão cujos bigodes perpetuam-se nas bar
bas espessas, contemplai suas maneiras galhar
das, escutai a enumeração que faz das suas glo
rias e habilidades, e sahi Lambera vós pelas pra
ças a bradar—povo I vinde admirar minha eru
dição e sabedoria! Sou um homem privilegiado! 
Nâo ha ninguém que me ijiualc neste mundo I 
vinde ! vinde I vinde, ouvi o que vos digo e es
palhai por toda apartei 

JOãO PEãO. 

ROMANCE DE UM ESTUDANTE 
Meus conos esvooçae I A 

Carnificina é grande O O ban
quete será lauto I 

LIVRO DKRAIUTAN*. 

PRELÚDIOS. 

Mísero mancebo que abandonaste as placas 
bemdielas de Guanabara, cabeça tresloucada. 
doido argonaula que vens em busca do pomo de 
oiro da sciencia. deixando immcrsa cm dores a 
tua Infeliz família, o que vès tu, o que procu-
rão teus olhos ávidos de Lclleza, sedentosde 
luz c galas, o que vés tu? 

Subiste alias serranias, c contemplastc á 
teus pés, vafles sem fim, e o mar que pela der
radeira vez se despedia de ti, o mar que em a-
ntoroso amplexo abraça a Lua terra de flores, c 
que em eternos brados suspira as desditas de 
uma sentença fatal; apôs decestes eestende-
rão-sc a teus olhos os campos que sonhasle in
fante, quando liai a legenda popular da tua pá
tria e caminhaste ate que afinal...a terra dos 
homens livres surjúo á teus olhos ! 

Ambos, tu c o leu sendeiro saudarão a con
tentes ! 

O que vós tu, mancebo? 
Ruínas, só ruinas! E' esla a terra que eu 

sonhei vivenlc, pliantastica, miragem no deser
to, pátria de licroes, El-dorado do amor, eda 
sciencia? 



Vas observar OB astros 7 
Nao : vou ao theatro novo. 

—Minha senhora, ama contradança! 
—Nao posso, tem vindo um lote de mocos 

para me tirar.—Eu nao danso mais. 
—Nao admira, v. ex. é tao interessante 
e todos a querem por madrinha. 

Os críticos entra nós! Os festejos em S. Paulo — á vol-d'-oiseau 
Serão estes os nossos únicos leitores? 
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—E" esta a própria terra dos teus sonhos!.. 
Não vès? Ella surge dos valles ; aqui osten

ta-se bella e radiante a natureza ! Repara: lá 
se oeeulla no oceidente o rei do dia, doira ainda 
nos últimos reflexos as alias torres da cidade e 
ocabeçodas montanhas; olha e contempla, c 
se no teu peito corre ainda o sangue juvenil, ei' 
le ferverá aos tibios raios d'aquelle sol. 

—Folga ein contemplar esta paizagem! ella c 
linda ao romper da aurora, brilhante á luz do 
meio dia, triste ás horas do crepúsculo, sober
ba á noite quanda um lado da cidade dormiía 
em trevas, e a lua resvala sou pallido clarão so
bre a folhagem, e gemem tristes os altos pi-
nberaes: phanlastica quando em noites de bor
rasca, os lampcòcs Lreinejão, semelhando um 
túmulo cercado de loucheiros, 

—Contempla ! Em breve (odo eslo eucnnlo 
se esvaecera ateus olhos, como um sonho fe
bril, uma imagem do oriente; sacia teus pul
mões com este ar que ainda ó puro, resfolga c 
lembra-te de teus pães, e guarda bem os Ihe-
souros de tua aima, para que um dia os condu
zas intactos ao fogão paterno ! 

—Oh ! se è assim porque deixei-o! Se é 
assim... 

—Não é tempo ainda, mawcbo! Nem estas 
lagrimas te dizem bem, guarda-as para quando 
apertares ao peito a tua pobre mãe, agora a-
prende a rir, porque não levo-te á assistir uma 
iragedia, mas sim uma comedia juoto á qual to
dos os Aristoplianes c Molieres deste mundo fa
zem bocejarde ledio! 

A vida aqui tem seus encantos! Teus lábios 
femininioshão-dc acostumar-se ao vinho, ao 
fumo, e ao trago da blaspheiuia c das injurias ! 

—Leste Rabelais, conheces Pantagruel?— 
pois bem são estes d'lioje em diante os amigos 
queridos das tuas noites o afllrmo-le que terás 
tudo á ganhar, quando d'aqui sahires com as 
rosas da saúde desbotadas, a argúcia na palavra 
com o sophisma, e a fatuidade: o que te fará 
querido das mulheres, c procurado pelos lio 
mens, nãoé verdade, meu cherubim, que uma 
tossesinha secca, um olhar tresvariado, a voz 
um lanto surda c enfraquecida, uma mão 
transparente, sáo um poderoso phillro, digno 
deLovclace ou D Juan? 

Eia! á caminho! Antes porem, reaninia as 
tuas forças, e liba commigo deste saboroso 
nectar! 

—Que bebida do inferno 1 Leve-te o diabo ! 
Pobre criança. Não sabes o que é cognac ? 

Em breve hasdesabc-lo e mais vezes clamaiás 
por cile, do que os hobreus por maná!... 

Eis aqui a cidade, entremos! 

CHRONICA 
S. Paulo 17 de Setembro de 1864. 
Como principiar? Se Iodos os princípios ja 

foramtomados por esses tantos chronistas—fo-
Ihetinisfas— noticiadores— conversadores que 
por abi apparecem—a tona dos jornaes. 

Esta mania de escrever chronica foi a causa, 
creio eu, de uma grande descoberta (descoberta 
importante para os sábios edespendiosa para 
nós) nomeio de fecundar os jornaes» lanto que 
temos já filhos (e creio que até netos) com os no
mes de suas mães e que farão perpetuar a famí
lia. 

As crenças lhes sejão leves—já que leves nos 
lornão cilas.—Não vão os leitores dar niao sen
tido á ingênuas palavras, não quero estar mal 
com os precursores de um novo «Times»—Não é 
ironia, porque se os filhos, de que fallei, cresec-
i'em....ondcpaiarão ? pelo menos n'u um Times» 
pequeno. 

Depois da noticia que começamos a dar—o 
que resta à tratar? Eleições? Política? Eoque é 
política ? Não sei leitores—asseguro-lhes porem 
—que frades, médicos, soldados, negociantes, 
engenheiros emfim nós todos sódesejames 
ser políticos. 

Homens e mulheres, velhos e crianças, pobres 
e riços, gorduchos e magros, brancos e negros 
todos fallão—discutem—decidem sobre os ne
gócios de estado os mais importantes—até sobre 
as questões de gabinete—e como os seus discur
sos não sâo fcitos'de «cadeira» não podemos a-
fiançar que suas decisõos são «ex cathedra», 
porem em compensação s3o «ex-esquinas».... 

E' um ponto tão commum—13o corriqueiro e 
sediço—que nãodevoriamos tratar aqui—porem 
já qne houve principio —continuaremos. Os 
partidos estão tao partidos—e mesmo repí 



qued'aquiá algum tempo nós veremos conta-
los, como ás galinhas—tantas cabeças, tantos 
partidos—e por fim ilc contas só serão deputa 
dos os pais do maior numero do filhos—e isto 
mesmo porque é natural que os filhos votem nos 
pais—Ha annos Napoleão I estava em duvida 
que prêmio daria ao cidadão que mais pecurru-
chos desse á França ; em pouco essa duvida des-
apparecerá para nós—porqe o prêmio será uma 
«cadeira de câmara». 

Acaso entendem elles que a «câmara» é infe
rior ao salão e porisso offerecem as cadeiras d'a-
quella á qualquer que ahi anda sem tino c sem 
ideias? 

E corre pelo povo que é sufljcientc «rubinar» 
qualquer phrase para adquirir-se direito á 
mesma câmara. Que paradeiro se erguerá á tudo 
Isto? 

1'rosigamosjá quenosraettemos em política. 
—Consta que não havendo no Rio um menino 
que aceitasse a pasta de «estrangeiros», e como 
se soubesse que Lady-Russel estava em seu esta
do interessante, mandaram convidar o futuro 
menino para aquella; se cila é dcestrangeiros ? 
—porque ngo se a offerecerá á um estran
geiro ? 

Oh ! isto vae bem—oh! lá se se vac? E não 
pára ahi.... O que dizem, leitores, desseminisíe-
rio—iinpossível por sua naluresa heterogênea? 
Reunir em si os três reinos conhecidos M I O 
animal representado por «carneiro e pinto»—o 
mineral reunio «costasc campos»—e por fim de 
contas o vegetal, (pareceu-nos este maisespiri-
IIIOSHJ enviír como epigrama uma «lima !» I're-
cisava-sede uma lima—é certo, porem que fosso 
cila de melhor tempera, que podesse limar á lo
dosa ponto de mis convencer que este ministério 
nãoé «furtado!» 

Depois de política passemos às artes—e com 
que artes fatiarei, é que nem mesmo sei—tanto 
niais quando me convenci que cilas não se a!i-
menlâo entre nós e que são pássaros de arriba-
Çâo. Accresee que lendo nòs cseripto a palavra 
artes, descuhrimos que é cila anagramma de 
«terás» e qué lerás é um futuro. Ai maldito tem-
poque te encobres com asleltras da realisaçâoi 
do bello! I 

Eu te escommungo,éspromes3asemgaranlias 
e muito tarde so realísara ella... 

Agora ao thealro novo. 
O espaço e curto. 
A sala é bonita—segundo as regras de a-

cusliea dramática—porem não sei se falta de 
timpanos—ou abundância de buracos torna-a 
surda—mesmo muito surda. 

Depois de estarmos na sala, nâo metemo-nos 
na critica do edifício) vemos desenroiar-se ann 
te nós uni mundo todo de illusõcs agradáveis, 
São os pannos, pannos não, são quadros-
que devemos ao pincel do sr. Jo3o Caeta
no Ribeiro. Combinação de cores, felicidade 
de imaginação, execução magristrai, existem em 
profusão como attestados de que«nomes»que ar
tistas como o sr. João Caetano alcanção têm ba-
zcs e pedestaes firmes, e são duradouros. 

Depois de levantar-se o primeiro quadro ve
mos os artistas dramallco8;sáo todos, inteligen
tes, mestres, gênios, semi-deozes. e o que mais 
c, infalliveis como o papa!... 

Amesquinba-ae-meo espaço, o portanto an
tes de acabar, porque acabo antes de enlra-
iibar-me pela critica de -algum drama, o que 
farei depois, quero provar que a maior compa
nhia de que tenho noticia está em S- Paulo, o 
que vou demonstrar por algarismos, senão ahi 
vcjâo: 

Gbilass Centro Cômicos Dcjeonislllilid. Svmna 

i i 1 1 1 1 i I i 

• • i i i i i i 

Canlozo. . -
J. Eloy 
J. Virtorino. 
Vasques.. . 
J. Augusto . 
Pclil. . . . . 
Henrique'. . 
F. (lonçalves 
Eslevcs.. . . 

I 1 1 1 I 1 I 1 I 1 5 | 
I 1 i | 1 1 1 1 5 | 
I 1 1 I 1 I 1 I I 5 | 
I 1 | 1 I 1 I í I 1 5 1 
I I I 1 I 1 I 1 | 1 5 | 
| 1 | 1 | I | 1 ! 1 5 | 

Somma total 45 
Então uma companhia que possuc nove ftrtb* 

tas em cada gênero não é uma grande compa
nhia? 

Eu excluo as damas (por delicadeza) n ão 
quero quedigito ser ellas lambem inconstantes' 

líoa noite. CLEOFAS. 

Tpy. e Lith. Allemaa de Henrique Schroeder. 
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-Por ta! preço, Senhor, nao quero aposto. 
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ROMANCE D'ÜM ESTÜDAN 

Haja Ires mezesquj o nosso heróe jnlrou na 
cidade. 

Hoje mora elle u'uma casinha fora da cidade, 
toda cercada de brejos, de allos piuheraes. 

E' noite: palas vidraças, vemos luz o que 
denoía que podemos entrar e ver o nosso ho
mem . 

Eil-o atirado ali áuni sofá, dorme, pobre coi
tado ! dorme—lhe também ao lado o instrumento 
favorito desta nossa terra : um violão; petas 
paredes vê-se alguns quadros, quacs são ci
tes? IMirinèa perante os juizes! O grupo de 
Lãocoonte, e uma virgem de Haphacl! 

Caspitte ! Temos a Itália e a Grécia. 
Em cima de uma mesa alguns bustos : o de 

Napoirão, Whasington e Garibaidi (os Ires 
maiores nomes deste século na historia civil o 
guerreira nas nações) Hyron, Goèllie. c Michics-
vich. (scui duvida os três maiores poelas deste 
soculo.J 

Está visto queo homem ó romântico em littc-
ratura, democrata cm polilica. 

Que papeis serão estes, tantos e tão espalha 
dos 

Versos' Santo Detis! Estamos perdidos! 
Continuemos, façamos nm minucioso inventa

rio: pontas de charuto, flores murehas, ca
chimbos, fragmentos de mármore, um chicote 
duas esporas, um cavallo em bronze e uma pho-
tographia de mulher ! 

E" moça, sorri-se tristemente e pareço DO O-
Ihar vago, fitar um ponto longínquo como uma 
veiaquese apaga no horisonte, uma estrela 
que dcsappareco nas ondas : uma saudade, ou 
um futuro! 

Quem será? Uma irmã, uma prima? 
Nào parece ter mais de dezesseis annos. 
Tom o peito franzino, os lábios entre-aber-

tos como quem respira, mu braço pouzau'uiiia 
uicza, a mão segura o ramalhele! 

Um fio tenoe ao collar circumda-lhe o pes
coço, e uma ernz lhe orna o peito! 

Quem será! A heroina do um romance? O 
retrato de uma visinha, a lembrança de algu
mas ferias? 

Quem sabe? 
Tudo é possível na vida do estudanfe ! 
Aquelle retrato ó o de uma virgem e talvez, 

porque nào ?... ou de alguma Marion?-
Continuemos. 
Papeis de musica, uma espingarda de caça, 

um piano, um punhal, uma dissertação do di
reito romano (infeliz!} e unia caveira. 

Santo Deus! O nosso homem já teria sido 
um discipnlo de Esculapio ? 

Teria lido essa desgraça ? 
Tanto papel! 
Se lesscaios algum ? 
Talvez que alguma cousa soubéssemos á res

peito dVsle estudante vadio come um poeta, or
deiro como um gcographo. 

Vejamos estes versos : 
Forão-se as illusocs.... 

Tão cedo ? ! Está perdido ? Cahio na escliola 
sentimenlaiista.émoda, passemos adiante. 

Uma pagina de prosa. Vejamos: 
Viver no descampado, ouvir á noulc surgir 

do brejo, das moitas, dos montes, dos vallrs, 
mil vozes, mil cânticos : Iodos ellcs se casando 
n'uma harmonia indizivel quo parece diser— 
Deus! 

Deus, o Deus infinito, único, mysterioso, c 
não o Deus pantheista de Spinosa, flore aroma 
ao mesmo tempo, monleevalle, sombra e luz, 
morrendo mil vezes n'um instante, e outras 
tantas revivendo ! Spinosa ! a loucura nas for
mulas da rasâo ! O vertiginoso feito sensato c 
lógico ? 

Estou só : a cidade eHa distante ; é noito, co
mo tremcjâo os lampeôes cm frente do convento! 

Parece que todos repousão ! Só eu velo! 
O c[ue tenho eu no cérebro ! 
Nuvens que a idade madura, esvaccerá? 
Realidades ! 
Realidades, que se tradusem cm meia dusia 

de ritmas! 
Escarneo I 
Aqui deve haver mais alguma cousa ! mil de-

vesas se me apresentao aosolhus, por qual to
marei ? 

Sciencias positivas, sociaes, estudos literá
rios ! 

Louco! Querer separar todas essas cousas 1 



Todas cilas fazem uni corpo, e deste salta uma 
unica scenlelha ? a verdade. 

A verdade no finito, no tempo, no passageiro. 
Que blasphemia. 

Eu desatino. 
Será febre, ou èque me corre nas veias as 

lavas d'cssc licor que bebi? 
Não. EstOUOia mim. 1'cnso, existo. 
ficlitu o que buscaste provar co.n a tua não 

existência da maioria? Decidididamcnlc eu de
satino. 

Ella era lão boa linlia aponas deseseto annos. 
Era uma flor! 

1'cias varseas da fasenda quantas veses eu e 
ella partimos, ao romper ifalva, parando a cada 
incidente do caminho para admirar umaperper-
stiva, calando-nos a cada instante para ouvir o 
cantar dos pássaros I 

E depois !.... 
Cara onde foi ella? aonde está... 
• »h! meu Deiis ! minha mão 
Decididamente esta cidade é muito estúpida. 

Pran'< tomou honlem uma bebedeira, espan
cou a patrulha, e está processado. 

Aonde virão isso ? 
1'ois eu licide tomar dez... 
Aqui para o escriplo : tratemos agora de ac-

cordar o homem. 

MOVIMENTO TÍ1EATRAL 

Apezar de dizerem que o thcalro c sempre o 
espelho pallido das vaidades mundanas, das vir
tudes c viciosda humanidade, eu não concordo 
com esse «sempre» lãoexquisito, com essa eter
nidade representada por duas syllabas. 

Quem como eu vio as «Duas paixões», certa
mente será da minha opinião. E' impossível 
que no século dezenove se passem ainda tanla 
sandice, tanla estupidez! 

Ha momentos porém em que o tbealro eleva-
se a altura, que lhe compele ; nesses momentos, 
o homem que comprchende, que ainda possue 
coração, não se attreve a negar que desenrola-
se ante seus olhos um quadro lugubre ou festi
val, alegre ou triste da nossa vida social. En-
lão sim, o thcalro é o reverbero do mundo : por 

exemplo domingo passado quem não vio essa 
historia triste de murclias primaveras, que 
fugirão, esse conto lugubrc da pallida Margari
da Gaulhier, a prosliluida que ama mais arden
temente que a lan^uida donzclla de hoje ? 

Margarida Gaulhier no meio dos turbilhões 
immundos de Paris, a devassa, ergueu-se como 
o cysnc d'enlreum lago lodozo ! Que importa 
que a sociedade não a receba em seu seio. que 
importa que as «virludes» suas contemporâneas 
lhe voltassem o rosto ? 

Soffreu c amou muito na terra o Céo c 
d'ella! 

Dorme em paz pérola do lodo, cândida pomba 
a esvoaçar no espaço poenlo ! Oucm te com-
prehendeo que deixe cahir sobre o teu sepul-
chro uma lagrima de saudade. 

Uma lagrima c uma prece pela corlezã è 
um peccado de menos que fica. uma regenera
ção mais completa que se lhe ofTcrece. 

Margarida tíaulhier morreo ; sua historia de 
tristes e variados episódios foi narrada ao inun
do pela hábil penna de Dumas filho, 

No thcalro appresentou ellc um resumo da 
vida d'essa iuulhers?badenominaçãode «Dama 
das Camebas». 

Ninguém !ia que desconheça o drama de Ale
xandre Dumas lilho. Um composto de bcllezas 
de p incipio afim.scenas arrcbaladoras asuece-
derem-se umasas outras, eis o que é a «Dama 
das Cameliasu. 

Deixemos pois o drama o fallemos do seu 
desempenho. 

Gabriel a da Cunha, a protogonisla fez o que 
lhe pedia o papel c o q u e lhe ordenava a arte. 

Esteve sublime. 
A mesquinhez de espaço não me pcrmillc e-

numerar aqui as bcllezas, que deu ao papel. 
Só direi que essa morte Ircda elenla da pihisit-a, 
no meio de suores mornos foi lão bem apresen
tada que julgámos estar vendo a passagem rá
pida da vida do mundo para a do Céo , mas a 
passagem real, luguure como um suspiro do 
muiibundo. 

Compchendihontem que Caidozo jamais se
rá um bom gaian. 

Má ou péssima dcclamaçâo, como quizerem, 
movimentos arrebatados, posições forçadas, são 



A innocencia engarrafada. 
-Viiiil- sente-se para ouvir o «Borboieíismo». 
—Ea já vi esta «opera»: responde o gordu

cho cidadão. 

-Oníicca V. o director <í'aqael]ecollegio? 
-Ah I ah !—n3o vês que saomaçons. 



Ullimss <.';!;!>-tÍ!,;:s. Febre photograplw 



os dotes principaesdosr. Cardozo, que no en-j Muitos lóein as duas «Crenças, 
tanto c feliz nos «detonais.» Sem «crença» de as assignar. 

O linal do terceiro aclu foi a única cousa que 
me agradou cm todo u drama. Era pouco um só «thealro», 

Dcsceo porem DO linal do quarto : —foi ri-i Outro «maior» fez erguer ; 
dieula ascena do desafio. O pugilalo c hoje j E alem da «estrada de fero» 
inadmissível no lhoatro A de «rodagem» quer ter! 

Dito isto esperemos pelas novidades tliea-. 
Lracs paia transiuittir aos leitores. 

Aíé domingo. 
YAGO. 

OPROCKESSOE S. PAULO. 

O' compadre, o tal «São Paulo» 
E' « político ! <• Não crè í 
Pois olhe que o acredito, 
E digo a razão por que : 

Não é mentira, compadre! 
Sinceramente confesso 
Que este santo padroeiro 
Sc não teve—tem « progresso ' » 

Veja lá como na «Sé* 
Não querendo eslarsosinho 
Convidou ao outro apóstolo 
«São 1'edro» para visinho. 

Uma «cadeia» era pouco 
f r a servir de detenção : 
Foi á Luz, e forjou outra 
Chamando-a de—«Correcção». 

Não quiz que bouvesse um só «credo» 
Veste paiz dedoutores ; 
Poz em campo as duas hostes, 
«Libcraes—Conservadores». 

O «Correio Paulistano» 
Não bastava p'ra polemica; 
E foi á «Direita—rua» 
Fundar a «Imprensa Acadêmica». 

D'uma «Crença» de papel 
Outra «Crença» fez brotar; 

Dizem também quedas «lojas» 
E' freguez c santo membro, 
Quando nSo vae na «Amizade 
Vae á «Sete de Septembro». 

Mesmo a respeito de «bancos» 
Faz as suas transações ; 
Porisso, conía e desconta 
No «Mauà» nus «Gaviões». 

Emfini, se na freguezía 
Do norte, o céo faz-se azul, 
O céo se torna de negro 
Na fregueziadosul. 

Creia, compadre, que o santo 
E' saneio d'idcas lactas ! 
Nao sei se gosta de «lijiasu 
Mas gosta das «duplicatas». 

ANEDOCTA. 

Um sujeito compoz um drama, que mandou 
publicar, e pnz á venda em uraa loja õO exem
plares. Passado um anno, mandou o autbor 
buscar o pruduclo, e o dono da loja enviou-lhe 
51 exemplares e nada de dinheiro. Então o 
rdramaturgo», meio zangado, mandou pergun

tar que diabo do historia eraaquella pois que 
os exemplares erãoõO, e Ibe forao entregues 
51. O dono da loja respondeu—que lhe enviava 
um de presente pelo favor de lhe haver «desen-
tupido» as prateleiras. 

CHRONICA 

Serei eu multo breve apesar da semana ter 
comoçado por fogo c acabado por gelo, apesar 



de terem findado as novenas c ter havido um 
sermão... 

Sabbado as três horas da tarde já a multidão 
corria apressada para o largo da .Sc, agrupava-
se, beliscava-se e grilava, á espera do fogo 
de « arliiicio ». 

c Era meia noute os sinos da Sc davão duas 
boras » (não é meu) quando os foguetes annun-
ciarão o principio do mesmo fogo; povo, luz, 
badallos estavüo cansados de lanlo esperar, ale 
os próprios foguetes linbão perdido, na espera, 
as forças e voltavào a buscar, na terra, repouso, 
queimando aqui e alli um ou outro curioso. De
pois ouvi grilar : JÁ COMEçOU O FOGO, aquelies 
que gritavão fazião-no não porque vissem algu
ma cousa, mas porque sciiliãu-sc suffocados 
pela fumaça: e eu fugindo á aspbixia, disse 
comigo—n pas de fumnieó sans feu »—foi assim 
que eu tive conhecimento do IaI fogo de arti
ficio, que por artificio do fogueleiro não se via, 
se n (ia-se. 

Tão inconstanto como a temperatura nesta se
mana só conheço a tabulela do « Hotel Paulis
tano» que tem a habilidade de mudar de nome 
de semana em semana. Chuva c sol, lama c 
poeira no mesmo dia e na mesma hora, oh ! que 
caprichos atrevidos tem esla nnturesa de S. 
Paulo, mais caprichosa talvez que as leitoras (é 
a maior hvperbole que posso fazer) lão incons-
tanle qwaliruu-ims gelo,minto gofo, lanlo que 
houve sorvetes em S. Paulo, Felíziuenle um vi-
sinho meu, oflereceu-me alguns, para provar, 
não lia nada melhor que um visinlio bom. 

Subiu á scena no domingo o drama « A dama 
pas ea.i.elias» representado magistralmenle pe
la s .a <i. Gabriclla e supportavelmente pela 
quarta parte dos artistas que uellc tomarão par
le. « O mise—en—srenc» desta vez foidilVe-
renlc, pelos dois tampeões e uai lustre. Então o 
mesmo arranjo de scena com mais uma libra de 
vellas não é bastante ? Para que mais sallas e 
mais mobílias ? Para que cortinas da mesma fa
zenda quando « varietas deleclal?» Assim mes
mo esta «bem bom». E nós não lemos que nos 
queixar, a em preza tem plena confiança na nos
sa imaginação e rcspimde-nos que «façamos de 

conta». Façamos de conta, por exemplo, que 
aquellas sallas tem teclo, que são bonitas que 
ha mobílias c scenarioem relação á epocha. 

Um annuncio importante foi o que chamou o 
povo ao espectaculo de domingo—« Dama das 
camelias, eum pano de bosque»: era uma no
vidade para mim que conhecia o drama c uma 
emboscada aos incautos que esperavão ver ca-
mcüas em bosque, porem os intervallos forão 
lão grandes, que a platéa não perguntou pelo 
bosque, nem chamou Gabriclla a scena duas 
cuusas que me admirarão : lão cançada eslava 
cila. Se a empreza continuar a oíTercccr-nos in
tervallos como aquelies, pedimos-lhe ou camas 
ou alguma companhia para representar dramas 
e comédias durante os mesmos intervalos. 

Antes de concluir faço menção de um duelfo 
que causou-me espécie—era nma outra cousa 
que devia fazer parle (Io cartaz : —«Um duelloá 
soecos». 

Pobre Varville. 
líoa noite. 

CLKOFAS. 

A' ULTIMA HORA. 
Corre poralii queaempresa do nosso lucalro 

desejando variar os expeetaculos e contentar to
das asexigencias mandou atoda pressa escrip-
turar nu Üio de Janeiro 

UMA COMPANHIA Í.YMCA 
Os campanologos eseosseses (concerto de 150 

campainhas. 
A trágica Emilia das Neves ! 
E a companhia liarlholomeo para trabalhar 

nas tardes dos domingos. 
Alem disto vai inon!ar-sc novamente a Escal-

la Social. O ultimo da família, e as Duas Pai
xões. 

8lide Ira isto parar? 
Diabo Coxo já lá foi para o Rio para veri

ficar a veracidade desta noticia—o resultado 
clle dará no domingo próximo. 

Typ. e Lith. Alterna de H. Sclir-oeder. 
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DUBÜ-COXO 

ROMANCE D'UM ESTUDANTE 

lüa. Silvano. aecorda! Roncas como um 
frade suisso. Ergue-te! E' já tarde. Qui 
ifoccquc está o ar? Dá vontade debelicr! 

O moço volveu-se no sophá, e mostrou uni; 
cara a mais aborrecida possível : tinha os ullios 
fundos e recheados: ou não Unha dormido nada 
ou então s'crguia de grande bebedeira. 

Decididamente Silvano tinha os inteiros rarac 
lerislicos de um pucia da opoeha : borracho e 
preguiçoso! 

Levantou-se quando o sol já estava em meio 
caminho, aeecndia uni cigarro, enguüa três chi-
caras uu mais de café, c de espingarda ao hom-
bro. peito descoberto, cabcllo ao v.ento, sn ati
rava ao campo! 

Som cuidados pelos pássaros que se lhe cru-
savüo no caminho, parava aqui a borda de um 
Ianque, e ouvia minutos esquecidos o eanlarol-
lar dos sapos; alli deitava-se á sombra de al
guma moita, e estendia os olhos ao longo vendo 
os bois espichados na relva, as egoas a nitrirem, 
os corvos correndo em bandos de uni lado para o 
uulro! 

1'liilosophava em pleno dia. um pleno campo I 
Oue melhor compêndio existe por abi aonde 
mais eloqncnleiuenre se falle de Deus. dos as
tros, do destino ou do homem ? 

Voltava ao depois para a casa. almoçava como 
um digno prior ou abbade, fazia honras ao—linr-
deaux—como um verdadeirofraneez, ao—porlo— 
como um inglcz no jantar. 

Não era somente um almoço, era oque pode
mos chamar: —um almoço—jantar. 

,V so')rc-nii\sa discutia com os amigos um 
ponto de philusophia, a qufslão de unia rima, e 
concluía ludo coma narração de passados e amo
res. 

Isto acabado tomava o nosso amigo de um vio
lão, em quanto outros ião ao piano, a rabeca, á 
douta, ale que afinal cada um cabia por seu lado 
este recitando versos, aquellc boocjando, ou de
clamando sobre política. 

iV noite.... era uma existência febril e louca a 
que elle levava: pela manhã apparecião que
brados Oí lampeóes da cidade três queixas na po

licia, e qnalro ventas arrebentadas, c ludo estava 
dilto. 

\ ' s vezes, o que ião fazer esses bohemius! 
Viãn-nos montar a cavallo, desapparecer na es
trada, e depois erâo os eehos de ruidosas garga
lhadas : e os sons de um cântico trist 'iiriüc son-
tinienlal. 

Meu Deos! O que ha abi mais bell» do que a 
mocidade? ! 
_ Neste ponto da sua narração o atttbnr poderia 

citar algumas phrases latinas de 1'ropcrcio, ou 
os versos cantados outr'ora por alguma franceza 
na ceia de algum botei, ou no palco de algum 
café-canlanle, mas não... tudo isso seria nimia-
mcnle sentimental nesta oceasião. 

Silvano era pois o que nós chamamos um 
poeta. 

Poela! Oqucó uni poeta? 
E' todoaquelle que nãosobre-carrega inútil e 

eslupidamenlc a cabeça com meia dúzia do or
denações crapociradas ou sabendo á mofo.élodo 
aquelle que não allecta uma seriedade sem cau
sa, engravatado ale aos queixos, caminhando re
gularmente como a pêndula de um relógio,que 
usa de óculos para não uzar i'c innclas que fala 
sempre em dinheiro, n'um casamento rico, eque 
nas suas aoibições o mais alto ponto é ser tabe
lião, ageiilcdecoireio, ou primeiro eleitor da sua 
parochia, que lè avisos e. regulamentos em vez 

•ersos, e que prefere Vallasro ou tiuerrciroa 
Byron ou Skeâspeare. 

Silvano ergueu-Se: 
O que me querem vocês? 
Ver-te, fallar-te! Não te lembras de mim, o 

teu companheiro de viagem? 
Ah! éslu... o diabo? 
Assim me cha.nâo, mas liea cerlo dequeo 

sou taulo''orno tu : rio-me das sandices dosho-
nens, escondi» as minhas dures, leio algumas 
ezes nos astros o que não me dizem os litros 
antos, passeio á noite pela chuva ou polo vantu 

sem te: nunca ficado duente, tenho mil talcmtos 
que, me fazem querido na sociedade, sou algum 
tanto poela, porém não faço ve sos, porque pur 
i só, è já o meu todo uma riquíssima estru-

phe. 



Agora lú, o que tens feito, que ta! tens acha-
rio a cidade: conta-me tudo que se tem passado 
e que se passa eni l i ; acompanha-me este meu 
amigo que c dado á mania de escrever e que de-
cidio fazer pholographias moines, se admittes a 
phrasc—Sejão ambos bom vindos, bebão se tal 
lhesagrada; ha do melhor, c a tarde vai fria. 
A minha vida tem sido simples, porém atormen
tada, contai-a não é necessário, toda cila está 
escrípta n'aqnellas folhas de papel que alli es
tão vendo, e mais que tudo n'csses ramalhetes 
murebos, n estes quadros, nas minhas musicas 
n'eslas linhas escriplas na parede, n'estes dese-
mlios.... 

li aqacllo retrato? 
Aquelle retraio....c um segredo, bem triste 
Desde que esla iiumina morreu, c cio que 

existe um céo, c á noite, não me pejo de. confes-
sar-le, á ti, que me pareces o diabo, eu reso á 
olla, como se o lizera à uma saneia, e por seu 
intermédio eu pratico rum Deos' 

—Ah! ali! listas soberanamente romântico. 
meu amigo 1 Como é enfadonha a poesia fora 
doslivroi! mio te zangues, fazes Jjocejar com 
a" lua lamúria ! 

Dá-me beber 
Caspile! Isto sim é poesia, c liaccho vale-

me muito mais do que todos us teus Homeros e 
Byrun! 

Quem sabe! 
Tocas piano: canturolla-me ahuma canção 

que irrite os nervos, o afunde a alma em 
pensamentos. Não seja Verdi, nem o próprio 
Rosaáni, a Itália é por demais languida, enerva 
e faz adormecer. Dá-iuc sim Meyerbeer, Mo
sarl, D. Joan, Huguenolcs, ou ' Roberto do 
Diabo. 

Essas sim, s;io partituras de musica, valem 
bem uma tempestade no mar, os transes da mor
te, a luta deJacob, a sentença de Prouielheo, 
ou as desditas de Job. 

Tudo o mais só pode agradar á mulheres 011 
a cmcniisados dilletanti afiuiscarados. 

Siívano chegou-se ao piano, e principiou a 
lotar um pedaço da opera de Mosarl, as scenas 
onlrc Leporelli, D. Jean, ea estatua do com-
meudador. 

li' uma musica sinistra, essa, parece partir 

de um túmulo e o homem sente congelado o 
sangue, cm quanto mais c mais se afleia-a pban-
" tia! 

Uravo, meu Listcr, agora a historia, é noite, 
o soenario é o mais apropriado, eia 1... 

Sim, aqui estão os papeis, vou lel-os : 

(ConlinúaJ. 

PARABÉNS AO DIABO COXO 

Compadre, voei ja viu 
Cerla mocinha faceira 
Deixar de ser linguaruda, 
Deixar de ser janellcira, 
Sem mais dar aos que pásseam 
Seu engraçado «mochoxo»? 

Veja lá como emendim-se! 
Parabéns ao Diabo-coxo!... 

Vio lambem aquelle «cuji>» 
Namorador de bitola, 
Deixar de fazer tijolo 
Com seu «pinre-nez» de mola: 
De dia—feito macaco, 
A' noite agoureiro mocho? 

Temeu que fossem-lhe ao pèllo 
Parabéns ao Diabo-coxo! 

Vio lambem certo empregado 
De cerla repartição, 
Não mais murmurar dos outros, 
Não mais lesar a nação, 
Quando em você lhe foliavam 
O nariz ficar-lhe roxo ? 

Ficou com medo, o coitado 
Parabéns ao Diabo-coxo!. 

Vio lambem certo gaiato 
Vcrsisla de meia cara, 
Deixar de fazer mais versi 



/ 

0 sr. senador Jobim—conduz a academia para o Rio de Janeiro 1!! Que Bonho! 11 

Graças i Deos tive um bom auccasao 
Grupas A De«s »&o, graças a mim. 



Volta da festa da Ponha 



De nmolro», «covado» e «vara» 
Com que inalava os ouvintes 
Fazendo um poema ímxo'.' 

Temmi-se da «caranlimha-.! 
Parabéns a« Diabo-ww»!.. 

Viu lii bem certo pedan> 
Com rumos de sabiehao, 
i)i- mil charutos lilante, 
Nas asneiras u ;í Calão, 
1'crtlor ambas as manias, 
K hoje estar quedo o choxn? 

Temeu de ver-se pintado ! 
Parabéns ao Diabu-cosu !.. 

Viu finalmente, compadre, 
Cert« «valente» lie arromba, 
Como agora anda mansinho. 
Murcha a crista, e bai\a a tromba? 
li mesmo certos «vinagres* 
S'tarem cmi medo ilu arrocho?... 

«Uideudo castiçal mores!» 
Parabéns ao Diabn-coxo! 

Preparando-se uma uicnina para ir a URI bai
le i-Diii sua mài, disse-lhe esta : 

—li' preciso ini>smo ijue In enfeites o melhor 
possível, e que danses com certa «faceirice» 
para achares algum namorado que se case com 
tigo. 

—Namorados, minha mài ? Já tenho «oi'o». 

SRECIHEN DE ESPIRITO DE ALGUNS 
LiTTERATOS 

thn snr. da rua;—Adeus, como estás'? 
Um snr. á jaoella -•—Em pé,'e tu como vaes ? 
O snr. da rua ;—Sobro minhas pernas. 

A. Deixe-me, deixo-me. . . *ou escovar i. 
pelo ! 

I). Do quem sciihor? 
A. De...do... de; meu rhapéo. 

1 O que trazes no pescoço? 
i E' a minha gravata. 
1 Ora ò lão imperceptível que parece w 

pensamento, 
á Pois bem amarra-mo este pensamento. 

SPECIMEN DE REDACÇAO. 

Merece alleneao a seguinte declararão—eu 
autliographo está ent nosso poder. 

Esta tabtlUi vigorará até sabbado 

Se houverem alíeraeãa pitrticijia-se 

SPECIMEN DE ORTHOGRAPHIA 

En Conçequencia de ter adoecido JI Attor Car
doso o Espetáculo de Hoje íiea transferido pnn 
etc. etc. 

SPECIMEN DE ANNUNCJOS 

FABRICA DE CABOAGES DE JULHO ADãO DE 
BERLIM, 

FASCE CONCERTOS DE RELÓGIOS ETC. 

COCHEIRA E PROMPTIDAO. 



Houtcm furam encerradas as aulas,—deveis 
sahel-o. 

Mais um atino, mais uma quantidade de ba
charéis, mais uma chuva de pretendendo*. 

Vida reai c positiva que suocedo aos sonhos 
e as illnsões; casamentos eneommondadós, noi
vos promeüidos, por outra, lettras que se vão 
vencer em pequeno prazo. 

Ultimo raio de illusâo que vae morrer, por
que o crepúsculo dos sonhos acadêmicos é o 
cazamento, ou o emprego.—Emprego ou caza-
menio éa felecidade para os que se despedem 
dos «bedéis», dos «bancos». 

IJuarta-feira leve lugar o cspcrlàcuio já uma 
vez transferido pela rápida moléstia do cnsaia-
dor. Felizmente u mal foi de instantes -, apenas 
a poücia reerbeo a noticia da transferencia— 
restabeleceu-se o sr. cnsaiador do cncommodn 
momentâneo. 

Dou-Ilie paragens. 
Km tudo vae havendo progresso ; anlcs di

zia-se— "ti l.ilheteiro adoeceu», isto hoje eria 
de máo • oslo, então levavam a moléstia para 
uma posição mais elevada e dizem—• adoceeo o 
cnsaiador». 

Annuncia-se medico das crianças, dizem ser 
traducçãodo «aclor !.opcs». 

Já ouvi dizer muita couza neste mundo: que 
a montanha deu á luz raios etc. etc. porém que 
se traduzisse do francez sem conhecer-se fran-
cez ? Nunca, nunca ouvi dizer em minha vida. 

l'ara Irailuzir-sc d'uina lingua não basta co-
nlioc-T-se o Monsiour tal ou Madame tal, pre
cisa-se mais alguma cousa. 

Desculpe, porem é ecrlo. 
Emfim venha o o artista Lopes, e farei to

do possível para que os litteratos offerc:;ão um 
prêmio ao novo irmãoc collega. 

Ao monos o sr. faz mais que os outros: elles 
traduzem conhecendo a lin-tia franceza, o sr. 
traduz sem ler noções d'clla. 

Os milagres nãose explicam, 
O medifo de crianças.—Deus queira que o 

sr. Lopesinbo níio seja o matador da própria 
«criança», se assassinal-a eu o denunciarei 
como *infan tecida*. 

Tenho plena confiança nu seu merecimento, 
sr. U|>w. 

lá diss,1 na chroniea passada o que havia de 
mais uolavel na execução da Dama das Caine-
lias: l:ma Prudência de poucos annos e um 
«íjaian» de poucos cabelios. Aquella esquo-
ceo-se de que a «prndoncifl* vem com a iilade,. 
este que representava Armando, moço (.n.; parle a curiosidade 
i-aniador de vinte e dous annos. e só por origi
nalidade, eomprehendii que Margarida se apai-
^uaasso por um Armando de tão raros cabelios. i 

l'ara que tar|la cconniuia sr. Empresário '!...' 

Mais meia dusia de cabelios c que lhe traria 
ali azo? 

() «Diabo-ròio» sabendo da ronlado que Io
dos vós. leitores, Unheis de rstar lioiileiu no 
(lio —para assistir ao casamento de S. A Impe
rial —offerecc-vos o retrato do sr. Co;uie d'Kn, 
Iiojc nusso 1'riupepe—ao menos mata-vos em 

Ci.mfAs 

Typ. e Litl». Allema de H. ifchroeder, 



Sua Alteza o Sr. Conde d'Eu. 



Acceitam-se arti-
a-os e desenhos que 
poderão ser deixa
dos em carta nesta 
•typogT&phia. Kao 
-se restituem artigos 
ou desenhos. 

Aeai g-na-ae nesta ( 
typoirraphia—Rua i 
Direita. Preços : •, 
Capital 12 números. 
4»000rs. fora da, 
Capital 53000 rs. 
Numero avulso 500 

ANNO I. JORNAL DOMINGUEÍRO- N 4. 

f\ "Hiaho-Coxo» lem a lionra de apresenlar ao publico o joven rabequista. 



ROMANCE D'UM E S T U D A N T E . 

ninuncistn, e o sujei Io mjslerioso pmbusin 

— 0 que tenho eti feito ntê hoje mi vldn 7 Nada. 
Hei passado como um perdulário, gastando na dins 
em palestras insonsas, os noites cm sonhos e em doi
das leituras, qm: c«du vez mnia emfebrecendo-me o 
espirito, prostAo-ine o corpo. 

Como um soldado no rocio das batalhas, tenho vislo 
meus companheiro 

inf-m 

Atirado iissim no mundo, só, senhor de mim, e de 
meus netos, toda a minha existência tem-se balance
ado entre dons extremos : ser muito e muito, subir 
nté no mnia alio gráo da vida social, chorr.r como 
A texnndre por n:i.i ter mnia mundos a conquistar, ou 
entüoi . . .dur em cousa alguma, n'um poeto não 
edÍct«do ou nu caricatura de um nabado. 

Ser ou não ser, tiilo é estn Ioda n questão da vidn 1 
Criança ninda, tenho procurndo com febre, com 

desespero, os segredos da vida moral, aaentranhas 
do reino animei, na nwlles em i]uo se volve esse glo
bo de terra, grão de pouira, no espaço infinito. 

Pura isso, tenho enfraquecido os olhos nas le 
e nos pergaminhos, prostado a imaginação, a alma 

Ambos estes estudos completJo.se: o que todo* os 
[metas, magos e historiadores nío poderão dizer em 
Iodos os sem livros e pergaminhoi, o que todos i,s 
nntigos rr-is deixarão de gruvar no grnnito, no mar. 
more. ou no bronze, O que o f icho das revoluçfjos 

reao, a tarda •'• ti manhl, n eylvo dos campos, n ele
vação abrupta rTumn montanha, alluviso do terrenos 
baixos, historia de revoluções que tem passado, 
transformado, feito progredir o mundo phisico e mo. 
ral, o terreno e os habitantes. 

E' certo que tudo isto será uma loucura, de certo 
que um dia virá em que eu me arrependa de não ter 
passado indifierento pôr entre tudo e todos que me 
cercavAn, de niVo nie ter somente npproveitado de um 
bom raio de sol, de um bello clarfio da lua ; de nfto ler 
deixado a nrrore d» sciencia pela arvore da Vida, e 
n'estn ter colhido os mais bellos e doirndos pomos. 

Talvez seja esta a verdadeira sciencia. 
Dividir a vida nas quatro estações : na primavera | 

dcscançaiiiio á tarde dos ardores ilo sol, correndo A* 
lutas, aos jogos como os gregos antigos ; no outono 
poupando jA. a vida, e vivendo mais pelo espirito ; no 
inverno enfim sentado nu lar, aqneceodu au fogão 
doméstico o corpo já frio e cnuçado. já perto do l u -

ngido pela approiimoçan da morte, dizer aos 
que Lb•: "L•-1 palavras do pnz, >: de amor. e firmando 
D-totlex a fé, a crença de um mundo melhor, e de um 
Di'os infinitaiopnte justo e misericordioso. 

Mas não ! Por mais doces que nossaibao os fruc-
tos da prvore dn vida, os da arvore da sciencia nos 
tenISo mais e cada um de nós é arrastado como o foi 
Adio, condemm.do como o foi Promethen. 

Sei que todo isso é a duvida, a perplexidade natu
ral da primeira idade, mas nem por isso deixo de le
var em claro n* minhas noite*, e nem deixa o meu 
espirito de correr da idêa do fundou da forma, da 
substancia ao modo, do infinito ao infinito ! 

II 

Ellu é a descendente da rnnis fina ar is tocrac ia . . , . 
(curiosa consa ! eu amante, filho do povo, nftn esti
mo senflo a mulher aristocrática 1) Não sei se é 
bella : a bellezu está no nosso modo de vêr. ou está 

Terá quando muito vinte d DUM; é uma fiõr à 
meio desabrochari.i : a mais bella phase da sua vida ; 
casfto-se entilo ao brilhante das côre.s, á doce rigeza 
das formas, os perfumes vertiginosos. 

Purece sempre dístrahidn senuo Lriste : seu olhar 
jierdu.se ao longe, no desconhecido, como olhar de 
poeta ou navegante. 

Ha dias a vi : da sacada dn soa casa, olhava o 
crespuculu; estava serena, mas parecia no todo no 
olhar, na leve inclinação da cabeça, no sorriso intra -
duzivel ám lábios que um raio de tristeza a banhava 
iteira. 

Olbei-n e n.lo sei porque recordei-me de Ott ial t , dn 
sre, da estrella do pastor ! 

Que intima harmonia existo entro a mulher e i 
natureza inteira : será. que anta é o quadro d'aquella 

(Cnntinú-i.) 
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VOU E V O L T O 

!»«• jmrgiil 
Tniubelii os Jiantos malditos 

Fixaram ponto final ; 

Rei frirtía e nove, compadre ! 

10 f a t a l ! . . . • |< IC 

Qu-ai naufr* 

Porém «afvi-i 

, mon cAer compére, 

veulns no chftu; 

II [MiixAo 

Hiiligii o bedel. •. • 

N o meu tempo de caloiro 

Nunea ilei J"IH(Oí, é cjfacto ; 

1'méiii dcsiJp- (jie fiz aclo, 

De ah-gre, i»liei um ber ro! 

Si; me é licito ilnr pontos, 

Nn mwi direito me encerro ; 

Cli.uniir-inc-liío—jiregtiiçr-so, 

M K í riün—Sim senhor. . . . i l e f e . 

i pois, |ior em qiinnlo, 

Cmjtnr, piisseinr, 

Tmijours mon ais 

Senl pelos pontos 

In requiescat in pace 

F.ci. poli n l i m r U , 

Mm i|iiniiio nftu chego o dift 

Do ponlo e dissertação. 

01)! (pie tispntlii de Dnmocles 

Quo queimda de SmuSu ' 

Se iicusu mbftnU n bomba 

Som pegar f»g« no n j f*>! . . 

Quem pode dn vclli.i Roma 

Lei'iir >i estudar limões ? 

Bem como as Ordenações 

Lã dn Lysin, hn quem Htiire ? 

Poda o direito entor tar-ao; 

Só lin um ipin liilvez dure ; 

E ' enxu seu. m m compndrsi 

Cemorii pro suo jure. 

N l c o n m e e m suas íAem 

I>'urguenft"í e dejendrnles ; 

Sim lógicas, concludentes. 

Halll . Am 

Adeus, cinnpadrc | mui brava 

Llie durei novns de mim : 

D.ir-nio hi lambam «3 sun* 

Qu.mdo eu voltar, não ê ataim 

S P E C 1 M E N | D E I D É I A S 

Creíirõo do gado uaccum e miiur 

IU faltar do aupprimpiim regular de cai 
n pinn comer' 
• IIS divoraaa capacidade* dVata prn 
is bois e carneiros, pur confeguind 
St ter essa. vnriednde de comida. 



Invasão—Praga—Expeculaçflo—Plage!Io—etc. ele, Começa em l .°de 
Janeiro c acaba logo era 31 de Dezembro. 



—Hade me dizer quem ó! Qucru sabr;l-o ! ! 
—Ah! ah ! ah ! Ora deixe-se disto—veia em que m mele. 

—O senhor disseque daria 5O$O00 rs. pelo 
melhor carneiro. 

—Yes. 
—Tive a felicidade de encontrar este—c 

apressei-me em trazcl-o. 

-Eu mesmo heide cntcrral-a. 



[uneMS os grupos ile pedras du granilo tpiu i-spalli i 

Se i. imngi nação inglozn, se delicia com u ml-n 
nos símios. •• que diremos do estômago ing i i i n 

N:i" lia cidade nn mando i|iie devem* produzi 
llie-lior—beef anil mullnn—ifci que 11 eidailu ll« Sao 
Paulo, e por n íoque tc r prolonga r-me, não e a c n x 
|HM(in g»bra sebo. 

Onir.» ilifl fumos eu e main dou.» amigos obséquio, 
".iniiiile Icvudos pelo sr. (,'siudidn Silva, para vêr U 
boi* de ijut o i r . Ki-dnrtor den noticia : u que prato 
imo ? Que sou um hojiiem prompto pura produzir. 
se só uelinr O que |io*sa sustellt i r n prullucçãu; quem 

dijter <• consumo! 
Em prova pois da minha iiprccinqSo, apresento u 

mtnliu proposta: e t"iuo n liberdade sr. Redactor, 
por meio das tuas columnas, deotlurecer Uill pequeno 
prêmio de 5U800U rs. poro o nwllur boi, c mau 
!jl)Sii(Jt> paru o melhor carneiro que se apresentarem 
perante juizes conipeleuti-s d'esta cidadã no din 22 
du IK-zembm vindouro. 

arranjarto denoi*. 

Sou,! . Reduclnr 

S. Paulo 17 d e O u l u b m de 184. 

Teve lugnr o bnile da concórdia : níío sei su nestn 

scuinnn se nn |)HNS!iiln—segundo uns o domingo é 0 

primeiro din du semana—seguindo outros n ultimo : 

parece que estes lem rnzào porque, depois do Irnba-

Iho descançii-se—e ri prupriu Duus repousuu depois 

de ler feito ii mulher. 

Assim o bnile flii neste semnnn. 

Pouco concorrido de i t . vez, não deixou cnmtudn 

de reunir uni rnnialhete da lindas flores (quando di

zemos, pouco concorrido, nflo nos rrfurilnoa n magna 

quantidade de crinnçiis—que IA apparcceo—pertu. 

Laudo tudo—incIrndo-se em tudu—envndindo ludo.) 

— Lembro-me sobre tudo de urnn scnbora, que como 

tis outras, deixou um sulco IIIIIIíIMHO—num lainurançi 

agradável—ittcurdii(,'òes de baile qite HíP todos u 

mns—IMI e vós leitores—apems vil» entrou cheia de 

viil < e graça, urgulhosu de s> o de MM belleM, tu-

fine na outras voltaram as faces enrrubecidas pelo 

despeito, rostos ilo vi-nculu—porque lealmente visin. 

se níTuscndiis—tanta biNcsa o encnntos linha ;i raí. 

lha: i e..... 

Trajara um vestido de simples ouses, dous apii. 

ubudus deixarão ver uma segunda i a ia e vinham 

prender se á débil cintura—simjiles enfeites du fits 

ilO morrer junto aos laços dos npnnhiidos—igune» 

gtmrniçoes debruavam o cabeção que afogava um 

collo débil e fr.igil—as mangai deraíam até os pu

nhos, e as mios escondiâo se em luta i cor de 

alecrim, 

Eu amaria nquelle anjo se um retrato preso & um 

tio de perulai nSu inu fi*esse crer que a alma da 

quelle mijo já estava escrava de um outro mais lUz 

Todo cheio de illusoes |icdi umi contra dança i 

uma outra—nflo delsara Mta de Mr bonita—po

rém, meu UL-O.1, II queda de nuvens soíVri eu—por

que a primai r i fmso qoo ouvi foi i segu in te :— E l 

hoje danço mrnaa fHM, dout.ir—conijiriuienlei-a e 

In—..dinira.Io cooio aquella senliara tinha tido a i 

pretençOM de redusir o menos no sexo feminino. 

E comet ia nada mais digo de baile. 

Hoje tern lugnr o uníco concorto dido peta sr. l'e-

rrn du. Costa—rtibcquiitii da cumaru reil do sr. 
d. Luiz l . 

Náo asi o quanto >nle e í nn arte o t r . C a H 

(a—porém se o nome—as glorias conquistadas mu 

mises mais adiantados, podem servir de g i r M l f i — 

sseguro, uos leitore* que o sr . üosta é um artis-

[a. Hoje nao (-. táo fnc.il subir í nscuda que luva á 

lelcbridnde, e s6 o lalenln real o pode fníi-r—eo 

r. Costa já nflo vé as mediocridades. 

Desejo-lhe ventura. 

Coreto Paulistano i 

http://fnc.il


Lopes—contra o Diabo-coxo—devo-lhe resposta—c 
esla. 

Deixe-te disso sr. Lopes ! 
Diz s, s. que nquelltt tabeliã servia pnrfl mosli 

empresn os trabalhai da companhia 1 
Não ar. Lopes—aq.iilln serve para j>rovnr os 

conheci meu (os de língua portuguesa. 
c!e(i"i que 

ml.irn.in cadcsa" |ii.r força : ollie. nÓJ 6 q. 
Pude— me nlein (listo—que "credite ser de sim In. 

rra nquelle nrligo :—faço o pedido pira qile não se 
ztngin comigo, o artigo é 'eu. já que tanto quer1 

fiou noite. 

ANNUNCIOS. 

Theatvo 
Ezpcctaculo cm grande 

gala. 

"-pois que os professores dn orchestra tiverem 
""«r.utadn uma escolhida orvetun. subirá á n:en. 
Ilel" primeira vez « comedia em trex netos i 

AS SBTE.ADÜ.B 3M C0NCU3.S0-
pERSON'AGriNS ACTORES 

Honn Pm I JT; latndor de e Melliri 

?ires, protvetor e inimigo do homem Mul t in i . 

•\ubfrtino, portador o enviado das 1m-

.. • Prn*lnoi 
Convidndm, amigos, etc. etc. 

Denominações. 

1 . ° A e t o . Propusia aceita, ou a morte de pro-

2. a Acto. Vingança do homem tyrnnno. 

3. ° Actn. Victor.a dos protegido». 

Principia ás 8 hora*. 

Os bilhetes vendem-se na rwi dn Protceçâo, es. 

quina d<i beco dss Cofres Públicos. 

CURSO PUBLICO DA L Í N G U A 
FRANCEZA 

Oc id .d ío Lopes, ntbdito d>» CeUwto I m . 
periu, rvee'«•chegadii dn sun lon<;a vingein 
pela Hottentocia, onde com tanta fortuna se 

P.tdi. ser procurado na casa de sua r « i -
dencia—"Fubrici idecaruiigwdeJiitho Adio 
de Be Min. 

Typ . e L i rh. Allem.l de Henrique Schrneder. 
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0 ministro Aohado—convida o «Díabo-coxo» para ver urna contradanca de K-.-ic 



DIABO COXO 

ROMANCE DE UM E S T U D A N T E 

I>e mim para mim, tenho considerado a* CüUMI 
que sãu da lerrn, e na cousas que sàu ilo céu. 

Nas IIZIIS <lo tempo, n meu uspiriln tem esvonç.atii 
«libre ns tr:uiili*;i">en cio passado, sobre as ruinus e a: 
grandezas dr> presente. 

De tudo isso porém o que tenho eu ganho ? Miii l i 
tristeza. 

Assistindo d Ioda a hora á essa grande comedir 
que se representa aos nossos olhos e á que ohninti 

em mim próprio, tenho enrugudo minha f.ieo HIII 
olhares hamirinit, c escondido todos os sentimento; 
expontâneos de ininha nlinn. 

A1 sós, ft-cliíxlei no meu quarto, tenho choruili 

N . i o 

N<>si mio, n felicidade é tern de Cham 

Que luctar éesse entre o Mpirito e 
Que doidoa phnntMinM são m 

noíle tortura r-ine o pr-ilo, turbnndi 
Vejo maltidore rln mnlhi-rc*. cada qrnil mais brtin. 

cndn qual rlifferente d'oulni no trnj.ir, no Iy|io, w 
rpurliu que 

Esta tem i lh-lle .ngunle 
ile S.bá. 

Aqiieil.. I rn i a* pérolas, a purpura. o* risos < 
seducções do Cleiqinlra. 

Eslu outra Irm o • • 11:• i ardente, fito, inapirudr 
poetiza de Leshns, «eu corpo inteiro li>m í* rp! 
estremecimentos amorosos, como um instrilme 

8«pilo, nau líií Uina mulher, foi num lyrn qn 

Outras parecem gr-g.s pelo» contornos,j : 

elhet olhar. 
Algumns vêm desçaIçua como as donzellus Ho* 

A briizz.os, outla» desnianti'|.idpis, quasi nuas como MS 
Zingíiras que percorrem n Itali», on como aquellas 
que se deiti i i .'i sombra das luranjaes de Cadiz. 

Toiius ellns i l u bellus, provocado™*, ou serenas, 
porém u m a . . . . 

Porque heide fnllar dVlln 1. 

i . , , :m , | . „ - é n minha 

Tudo isso depende da* 
Depende de siber j«»g 

Esse fogo não é f i l idico, tem sua sciencia c hoje 
inmii pudoriII »ppr"prhir.nw d'ellu: e nua o façn, 

já enfraquecido pela* lem|iestade* que me tem MC-
neltiilo, ah:ii>iI.iiio os remos ú correnteza das 
s ; porém pur um s6 minuto de f.dici.lndi.s rom 
mulher, eu m- atiraria nos trubilli.M de Hei-

ules, uriojar me-hia ás tentiitivm de Promelhen, 
o só i 

Sei que enlouqueço nas cila 6 tão bella, lin 
superior que um outro Salomão, poderia quebrar-lhu 
nus |iés o aceptrn e a lym. 

Porque penso em t i , e tua imagem vai de par 
EOtniga: e pelos campos, pelas entradas eu digo-lhe 
mwgredoe damínhu nlma, conchrgo.a no peilo e 
sll.i sente como eile palpita. 

Porque quaodu dormes, estremece*, treme* " (em 
lábios dizem s»ns ininteligíveis 1 

E' porque o meu espirito foge <• passa junto de t i . 

strumenlo ao perpaesar diieaurn*. 
Porque quando rem a madrugada, «nemes-m-me 

i leito, e vendo as eóres do arrebnl. o orvnllra ilas 
impioat. o sussurrar das nguas, o cantar d» Uniu-
z i , meu peito imnsburua ile alegria, meus olhos 
inundaode lagrimas e eu tnúilu mi senhor? 

iidrugadu, a ave, o canto, u raiar do sol, a media-
:ira do senhor! 
E quando á teu turno, perdes-te em acisrnus, pen-

s em mim, porque eu sou n teu cuslello noirari», n 
teu Minho, o teu romance de mulher, e tu nftu podes 
es<|uecer-me porque eu disse-te palavra* que nunca 

«'esquecem ! 



Padre-Nosso do Dlabo-Coxo 

" P«(er rinsler "— D i a b o - O j 
Que em S. Pntilo ngun iutá* 
SIIJH i, (r 11 mime iiivncuiln, 

Tanto mim ,-„in.i no niferrin ; 
u p i Q n i MMi, mnlla on dum, 

N.is.ii,, divida* | ienlui , 
V j i ln IWIIHUI iluvuilore; 
Bem c-iura nó* |ieriln:iw 
.lo.,|u„,»„,„TO»c™ 

E.II Mu»,»,, com . lp» 
N... I „ „ dMjmim »».. 

Irapreatóes d'um ROIY-DI YA.\T 

Eu l i ; HiTcnego 
Piitor nu*ler, ü 

Jàirmixw 
IU n..gr V.ür.' 

i a m . * 
! Abn-rum 
nba-Cmo 

i em qun j 

O rabequista r\ 
F-.gfi d« i. M » 

•' PlHt VI>IUBt<M 

.N.„ Oi» 

Ninguém p-mpna' Creiln ! 
L)<?ixu (ug vinagrei mn pnZ 
Ticniem tudo*, (|unni|u |.ibe 
Qu.i uui SAu Ruilí. •••e-r.i iwl 



Uri» g!obulo homcoopathtcn Se meu ttefunto p3drioho vivesse—o íJDP 
seria da igreja do Rosário 1 

H«n os «SanUw» com u.t)d a paciência po- REALIDADE. SOKHO. I 
dem alural-o.—Que amolador! 11! jBacharel. Formei-me Oalouro.—-Quando mr; 

hoje e contente—me íorraar heideaer logo' 
leom uma promotoria presidente. 



O maior pianno da província 



DIABO COXO 

Do tolo IVii" gamenho 
d»,- tud» i l iawmpre a r 

H» <\ue adula, da-
, \„ m-julhoao, iam 

J;i igun é tanto o teu pwli-r 
Nu* livra ii*algnnm s6*n. 

Já r:i/.ao lu ecton a< 
J * te vou querendo 
Procura lazer jiiatiq 
Per oiiiiiin Necuhi—i 

Árdua tnrcfü é .1 minta ! 
O que ilirei ? que começaram ••* iiclo» 1 que o ve

rso mibalituio 11 invernoTque chegou « época IIHI> 
;;."M '• • roixas, doa. m m r M nsues. dos passe.ios >I« 
campo, dos improviso», e das drclaranoe* de amôr 
A sombra das jnhutica beiras, ao nr livre.' O que mais 
direi 1 

Srt<> comns muito fuceis de dissertar, in 's que 
produzem já faslio e cançaÇ". 

Basti. p'>réui, de descri p<;Oes ca mpesl rfií.—e de
pois il<i idilio—que precede, entremos em nssarnp. 

Felizmente par» S. Paulo.de lempu 
nlmiia inspiruda* vêem receber cm auat 
eOM *s Imiro» qtw llies Ma devidos ; 1 
Crouar, Fartado Coelho, Paulu Julien, 

'nl l i , .Mulavusi.Reicherte 
•ntre nós, 

T. juntar I (HÍ.-1 

m l a i L l n . 
:Vr«irn ila Cost, 
nue todos sabe>n : intHligeiici 

verdor dos nnnos. Quando Iinui os primeiro» 
nnies iln seu instrumento, um perfume suave es-
huti.se pela amplidão iln edifirio, um silencio re-
o-in succedeu á imiiressio que •• sua tenni idade 
duzini, e n mutliiUn queria comprehender a l i n -

gimgeni divina I|II poesia musical.—suíFocnvii gc-
" ' i s q i l m d iviu gemer,—mrria bein baixinho 

ll|:inil>> IIS 
Nã., cx 

cão—em 
Em <iu 

purtugue/ 
tu sua vi. 
—*• Ia niS 
ardia-lhe 

Entre 1 
e. larga e 

Quem em 
d' i i lmn,~ 

ÍI-.vi.i . 

vibra 

g""<; 

nto 1 
Iruiiu 
1 iirti 

•h,. f. a fro 
4 expi 
uiiren 
. leu. 
t Br 
ra E 
ntre 

;Oaa .Ias cor, 

inimitável r 
ia nsprimeir 
lie», Cilbill-ll 
idique "—co 
te 0 facho 1I1 
ctadores MI< 
, olhar sever 

1 um artista 
" l i " ''o Ulg< 
ll.-s uma lin 

is pareci 
quem fali 
sempre ei 
lutei d'l 
s paginai 

a do alto 
mi iiureoli 
gitnin. 

11 sorrir. 
, e n cor. 
juiz. 
sympathic 

historie 
da cabet, 
divina. 

vii um moço, de fro 
1, que 0 cs CUllIVH CO 
liiid.i f i i l re «s mão 
também. 

iii eiectri 

um urda 

ea,—tuna 

i M r i ^ l . 

.d . . 'Lago 
„<l...,( corr 
is que 

nílio do L i go 

1 ft tiinornto. Deixa 
s |Htlo leclailu, e us 
uno atlaatin uma i n -
ardente, um corRUÍlu tdl igrncia farti l, u 

cheio de senti menti 1, 
A historia du artista brasileiro resume-sc n'ui 
gina. K' rixjijn chejo de pntliuziasmo, nasci 
>sla província, revelando di^de muito tenra-id 

th gênio a dedicatJAo para a niudicii. 
Emílio du Lago é ainda um desmentido que erg 

_ mtta aquelles quedusconíiecein que no Brasil ta 
liem ha cnmpruliensõe.a que nlcamjão e Ir.ulnzeiu 

rte. O que 110 Hmsil nàu existe é quem enteu 
curaça» do artista,—a n nrtista que trabalha 

fio Miiur da arte, e que sacrifica umn vidii intei 
prorurii um nome, quebra o seu instrumento chi 

B dcsinimo em fice d'essn sociedade escravisa 
n ouro e A pnlilicii ; mns em Bmllin do Lago pe» 

undodu dia 1 din 

http://Paulo.de
http://huti.se


DIABO-COXO 

Ihll 

incansável 

s lhe pedimos para r-hegnr a este de-
•ideratuoi : t r ib i l lm e coragem. 

Ou demais artiata* que tnmurio nnrki no conrerl' 

A senhora D. Franciaea Ai Lago lema rai pi 
qiienn. mns muito iimviosa,—é um» voz brasileira 

meurinijiio ê o estudo e H perseverança. N«» desn 
nime. Acceite ii meu conselho, e dispenso <|o 

liiir* du jabuticnliiis. 
A senhora ü . Rachel é já bnstunie conhecida n 

U T . Henrique Luiz é n corm-
cheio de cn igem. '" Que fi estorno 
liuni Atires d'alom, nau abandonem i 
ruça... « 

A companhia dramática rppresentou nlt i ini menti 
O medico diis crianças, drama do Anicet Bourgeoi; 

Declaramos não pertencei á reducçào dVstn fi». 
lha. di.is arligm-tes inseriu» no " Correio Paulista
no " e assinados |iur um— Dinbu Ci>xo. Emburn 
baptisndos com o mesmo nome, sv é. que os demô
nios s,. b-ipti/So, nau lêtíin parentesco aljium com 
nuaco, d l» I. com o verdadeira—Diabo Coxo. 

D. Pm 

Hunteiii partio d'eatn cidade ojuven o dislinc 
f»bi;i[iiÍFtii português F. d» Costa Pereira, digno r 
*»l de Paula Julien e do Muniz Bnrrelo. 

Dirigindo-lbe muitas saudades, dezejuniuN-lhe 
'niiis prospera fingem, e os ninis virentcs louros. 

Costa Pereira lenciona dar um rancrlo em Sn 
tus, dê-lhe essa cidade 03 meamos enlhuzioslicos n 
plauaoa que lha deu S. Paulo, e umlm torto gal» 

SPECI.HEN DE R E Q U E R I M E N T O 

FHOOUEKSO 

Ptdido ai Diabo-Coxo. 

Referindo-me ..os meus nrÜcioi de 14 de Dezem
bro de 1S63, e )5 da Junho de 1884, participo i> ". 
••x. que se nrhii de volta de sua vingam artística, u 

lancia dá policie, e que se acha com nnvujiau de 4 
duziar, ih queijos de Minng, Usando do meu nome 
(nem bilhete) de diversas CSHHH cmninerci-.es. Peço 
par t into H V. ex. de pegal-o em flagrante delicio, 
e levai-» em direitura paru o iofemo.—Signim» 
do cavalheiro de imbuiria, cremilo de 27 a 28 annos 
de idade. 

E. R. Mercê 

S. Paulo, 26 de Outubro de 1864. 

IDÉIA 

Pede-as no sr. 

UM CAYALLEIKO, 

uli.i um Bieelleula 

A' 

1 0 0 
Para a Mirada d 

Typ. e L i i l i . Al 

J v u o A. U H K A K 

EXTRAVAGANTE 

Corri»*» queira lavar i sconn no 

u.pel. 
U M Aractíi inoa. 

ULTIMA HORA 

ooouooo 
- rodagem.—0 transito esla 

<mã de Henrique Sth.oede 

im-

http://cmninerci-.es
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Acceitam-s© arti
gos e desenhos que 
poderão ser deixa
dos em carta nesta 
typograph •.*•• Nao 
se restituem artigos 
ou desenhos 

•ANNO I. JORNAL DOMING'JE!RG. N- 6. 

—Para que sao ^sses tiros i 
—Para :r.<itar o bicho !! 
—Nao eejao tolos : vao matar o bicho na vei-j: 



Trataremos no presente artigo do nariz 
próximo cm particular, depois por analogia 

Conhecemos actualinente om 8. Paula quatro 
peojfi de narizes, nu primeira dai qunes classifii 

Iplmn-

Não fiillaremni uns narizes de couve-flor, pnrqm 
ainda n;"io os vimos aqui, e pretendemos i-sereve 
uni volume especial sobre essa anomalia da nosolo 
gin, riepuíi que tivermos bem estudado teus diliWenlo 
cji-K-l!-!-.--. uns bitucolas de uini sujipostu iiiflueneii 
eleitoral que conhecemos. 

Os narizes ilepimentão são volumosos, rubras, na 
cessa rios nn phyíionouiia dos indivíduos que os po-
aiiem comii umn agulha de marear no meio do OCM. 
no. Amno as bons pitada* de rapo e uno sán mui 
to nflèiçuiidoa no cheira do rrnngnpanni adopa t -
clioiily-

Os DA risca á plinntasiii, no contraria, nnrcci 
fnran fubricidos expressamente pura afnnnosi 
labolctn de seus respectivos proprietários. Ei 

i nlhinnsphera constantemente impreg-

.,[•„„, Uns (narizes) süo pai lido*, arredondados, «ravi 
como iimn enniclia mimosa ; amia a sombra e 
frescura de ünw buiha expressa e snignée, enrr 
essa dolicHdta flor mim H frescura de umn sombria U 
Ih.igem; Ia vinil Ic—te acima de um bignde crespo 
como l i do carneira preto, c communicfio A vc 

fiiriiiro*, uma doi um angélica. 
FaiUiemos inaia amplamente desta qunlidadedi 

narisrs, e lua* ichicôes par* com os ohJMtna di 
mundo t>Xteroo no noísn traindo de mvnlngia qui 
.leve s.-.hir ft luz no próximo mim. de 1665. 

Kniie na narizea Á pbantntia, notaremosos nnri 
ttt celestes lemarcuveis (1) pela sua fôrmn ilfiitn-
•Ia. e |ior Mia tendência n apprr.prinr.9e de tudo o 
que lhes fiei por baixo dns rentaa. 

PaMamoa agora noa narixa* lopeaione. F.-tn casl • 
de narizes fui perfeitamente delerminnda em S. 
Pnlllo no anno do 1864 ; uié enl.lo nAo tinha aido 
bastante estudada por falto de instrumento", eedifi. 
cios proprins prirn conter um orgao .b-tal volume.: 
importância. Felizmente o «r. Qu«rtim cnnclnio o 
seu Ibentro, e o povo paulistano p»''e minucioaa* 

(1.) E' usado |Wf A. Herciiln.io, naonn* cniío 

mente admirar o portento nnanliigico cxihibido no 
mez de Setembro deste anno. Deixamos portanto 
de maior desenvolvimento » ruapait». 

Eílu especin ile iwrize* di»tingiia-ao de todas ui 
outras pela variedade c continuada mudança de co
lorido v leni|iernoiento. 

Conhecemos um que nu anno de 1862 npparecen 
nus arcadas da facul<bide, alegrando exdanrdiua-
riamento a vista dos filbos da Minerva, com i i u 
tppnrencia lucída e naaetiiwdn, e no começo do 
iiniiu seguinte mostrou-.SR tle novo, mas com um 
p«rfalto mappa—muudi estendido sobre ambos o» 

A' ultima vê/, que vimos este. pusmoso nariz, t i -
nbu perdido seu ilusenbo gengniphico, o representava 
dois lindos giillus—guernesey—com as pcnnns.nrre-
piudas, o pescoço estendido u os olhos afiuguaa. 

Nãu í possível iloteruiinnr os differeiiles gêneros 
de arnbescns dos narizes murillulieus ; recebem to
das as cores da palhetn, e rrproduzem todos os ibje-
cios da natureza. 

O caracter essencial, distinclivn, que os segrega 
de todos os outros é a variedade constante da cor : 
a sciencin nosologica nuo vai além. 

Faltando em narizes ««ma petlo ilizer algumas 
palavras sobre a cirnam municipal. 

Pensamos que semelhantes órgãos são compleln-
:ntc desnecessários em tal corporação, e isto acro-
Íamos pela inducção 0,110 fazemos, partindo de seu 

O fiscal da eninarn £ o seu na ri», era está txttb»-
"temente provado .pie tal nariz não tem nliàclo, 
um nariz impei teilo, e p>>r consequenein uni nn-
í desnecessário; mas ja vimos que o nariz da 
'Ni,ir,L era o seu fiscal. !;.;•• o fiscal é dWMMt-

— Estou com preguiça, pnpá. 
—Contra a preguiça diligõnria, meu fillio. 

http://apprr.prinr.9e


AOS BANCOS 

-P . ,p i . B «l i . . j« f a ç. . 
—Está bom, eslá bi»i 
— 0 |»npi, nao me itã 

—Um «6. 
—Pois queres innisl 
—Custa» tanb-inilfia 

sueco <l'elles. 

— Pn|in o gnllo \>bz ui 
—Não é possível. 
— P ò i ! ou vi . 
— Pu ia não vejas oulr 
—Porque. nnnA? 
— [ * w é iiiwn «U-rmij 
—Então u noasugall 

nnoa. 

Iguma COUM 

0 pnpá |ind 

1 ovo. 

vez. 

e* l i nbcrrttilo 

, Iiidn üeiu que a gente não »õC c 

—O que c une nqnell» »mi 
—Pois não vês ; snu flore 

E c*o wniWttntfl bem roxo 
Em quntqunr oecnsíftn 
Te fttlhi ii Diabo-Coxo 
Por wr de bon intoiiçío 

ü íí. ique-
Fiddlgoe, i 

Esisle n.iiitíi riqueza 
Nu lerrn de Siinli i-Cru 
BmbiT» comBvarftni 
() ruiiru metnl, que luz 

- N i o mo entendi 
- l ' o i « gnarde-a. 

il, Sou eu que lenlio linglM-

jicrgunlou o que hnvin pnra i 

s o que lem nossas línguas com LS 
fn.lheqito tenhn lingiui pura rtiir-ll 
> coma-a você, qno leve o diabo. 

Lucas de Ataúile. 

Reluz, e brilhn 
Se cunha ouroe 

S.jaiiios em tudo iViincos 
Nós lemos grandes cnhruus. 
(iu'ii!i|iorIn qil'us nosiiis uniu 
SI ; virem l"gO em t r i peças 
tine pulem, saltem nos tranci 
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O SANTO do 0 ' -Qoe episódio ecclesiastíco!! !_Para o logro 7150 aer comoleto cor,-
solarao-ae com jaboticabaa. v ' w " 
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i aa Luz.—Só apostavam com Luz—havendo pouca Luz. 

&«« .-affé etar de Móka 7 
Na» senhor, nam é da Moóca é de Sorocava. 

—Ai ! minha :?.rn • 
—Atrevido! eu aao sou a sua cuara. 
—Por certo, que se o fora nao abriria assim 

as suas rótulas. 



S. EX. O SR. PRESIDENTE DA PROVTNCI* . 

|Q I! UHtH UB|)Ít:il, VÍIMI" 

. '«daauapn 

m diligencia, s 

O «riit inn ixlinin 

província dnS. Paul 
CiinficuMw poiiliataa nu grande jrirwconwiftn, e 
nviiiciii severa nbundarrlu «le dinheiro e ricn e 

—Tabolota de uma vendo n« Palco da Cedes. 
Tralas-ae nnimnes ele. 

—Na rua d- 3. Bento, !••.[ > i 
Fulano rk: M. N vende-se I.IU • «IM COnt I. 

L-.llü 

TRINTA POR CENTO DE ABATIMENTO | 

Pura que ferrem os caprichos .' 
No <li:i :l() jjrilavao dn palco que nao represenla-

rifiti m.iis, ntr)<l« hoje IS-»c. |>:ir<i Mtlnhir n cuncur-
rencin—Ultima enpectaculu—em beneficio do artista 
Uiibricllii.—[líricos sacrificados rutão os collegaa do 
licr.ie dpssii noite gloriosa, 

Silo obrigados a cceitar hoje, qualquer ordenado. 

U CIIRI 
; tem sido c 

I I primei 

i pinada—tio 

— Corridas que 

uj Hberto no dia 4 do Selemhrn e 
inridn regularmente o Iheatro de I 

'o e mobiUada. 

ia de 200SÜ00 ; grritii 
, que ri tenha adindo e 

— Dístico de uma pipa d'agua i 

AVON—AOCMEVMI . 

ti verão lugir 
rSn sem gniça, sem culôr, seuí rimininiHiiio algum. 

Houve Ia. n;i vrntaile, muitos carros e cm alguns 
delles, algumas mocas elegantes, avidna de commo. 
çOcs, duquellaa que fazem estremecer em Hyde-Par-
kor o* ricas ladies d'Inglaterra, e no Prado dn Rio 
de Janeiro, as poéticas fluminenses. 

Aa moços quo Pirão i Luz. estavâo frias, aborre
cidas, murchas, porque nado bnvia (pie i i * animasse, 
nidn que lhes ofurventasse o sangue; assim ulgo. 
mas, recustad.isj nus pnraihrs carruagens, olhmfln 
triste, mehineolicimunlo o convento ou n correiçAo. 
e o sol que se escondia no hnrisunle, setn s'importn-
rem Com aa corrida*, sem aquelles sustos, nqnellea 

Nu cnvollo ou no sugeito corredor, muito gente, 
povo e nobres, apostava dinheiro, o que quer iliz-r 
isso para umu muça que sunhu, deseja, aspira o lu
cre iu Io, o desconhecido, n ventura ? 

Delia Ide algumas d'entre ellas, esvaacavão por nlli, 
de um ledo para outro, cnmo lindas borboletas ; níu 
havia flor aonde ellas pousassem. 

Uma havia (borboleta) do uzasnzues: como era 
brando o seu v6» T Toda ella como ern f rág i l ! ü l i ! 
oquella borboleta., , , "Pelo que outimoagritar, foi o 
Piruá o vencedor doa vencedores, o Cezar de todos 
os cavnllos da corrida ; no fim o povo miúdo, o poro 
doa quinhenloí no lheatro, fez-llin umn ovaçilo cooi 
tanto enllvusiosmo, como nio temos VíBíO fazer á 

| homens ; Incita tua, o lnzi\o qua foi Cônsul em Ro-
sephalo que calcou triumphador os mu ma do 

l liabylonia, nuncn se vir&o lao alurdundoí, nunca 



nlo no peso das coroas, c 

Líin segundo lugar tivemos H questão thentrul. 
Tudos sabem o que se deu no theutro ; hu multa 

que o sr. Lopes mereci» uma patcndn : máo uciur, 
s. s- prelende-so um Tiiluin, defeituoso no corpo, 
julga-se nuenlnnto um Autinocis, péssimo declnmn-
dnr, diz-se umn língua de prata, um S. João Cliry-
B istomo :i (hllnr. 

Merecia por innto umn pateiidn e estavflo no seu 
direito os indivíduos que lh'a deruo. 

Aióin do sr. Lopes, querião alguns expectniinres 
1'ik'nr tnmbrm umn ceteberrimu actriz c\uelima n 
paciência do publico sempre que uppnrece em sce-
"n o que tem =uns pretençoes á Enulia dita Neve*, 
l'»r isau que quiz estrear nu corte na trngeilia Ju . 
ditli, B que sirvirá paru tudo menos para pisnr o 
•eenmnu de um theatro. 

Em Indo i$ti>, como se vê, u 0,111511 mais simples e 
conunum desta vidn, fiiclo sem importância e sem 
resultado algum ; infelizmente porém a senhora 
Gnbriella, levada pela sua nrt estrelbi, julga-se sem 
ruzao, som motivo algum, oílenriida p«r uma desfeita 
que nau te lhe fnzin, e . . . .não mostrou nquella pru
dência que era esperada dn sua idade, e dos seus vinie 
e wi i annos de vida nrtistien, desrespeilnndo-se A 
si próprio, e expondo-se ás conseqüências deplorá
veis que idiliifi em geral sentirão, por isso que folgão 
todos (.iit reconhecer na senhora Gabriella da Cunha, 
uma cxcellente actriz e piedosa mâe. 

A senhora Gnbriella declarou na sun correspon
dência (i)no mi correspondência !) que despresavii 
os nossos elogios, como ns nossas pateadas, como a 
ntis mesmos; desculpando-n destas ruins palitvrns, 
"1 tendendo á dor que ns dicton, e aosmáns conselhos 
'los eslupiilos que lh'as acconselhnrão, senlimos ver-
nanVirn piazer de reconhecer e de proclamar, nesta 
Imra aziagii, o que acima levamos ditto, prolosUndo 
unia mais uma vez, que ninguém pretendeu desfet. 
UM-II, ; ficando livre á mesma senhora Gabriella 
Cuntiniinr a dizer de nfcs o que entender, porque 
»pp*l|»rniw nesta questão pura o juizo do publico, 
ric.in.lo livre íi mesma senhora Gabriel? o porlnr-se 
cmunimcu com uma deliendeia, com umn educação 
quo não pertence no seu sexo, nem ás qualidndes 
iodos lhe reconhecem 

Seja muito feliz a senhnrn G ibrielln. repreM 
"oje em paz no seu henefiem, de nossa parle n.la 
">• cuiisn nlgi 1 porque sabemos rospcilarmn-1 

—Eclypse. O povo todo olhou, o quo vio ? 

—Dia de finndot. Oremos pelo lhentro : 

\ Está 

n. 30 por cenlo 1 
V dei indoü; n hor 
X ron lmc los com 
U l imeu lo . 

na Praç.i 

e abat imento nos 
is atiles of iereci . 
20 p»r oenlo He 

1 Parece-nos que d nqm a mui 
0 f-sliiràOos art-si j n pataca. 

0 0 0 0 0 0 0 

°1 
or- .V 

-se x 
l«l- 8 

y ,10, C J 
O D I A B O COXO 

Os inimigos do Dialin, que nio sao mulos 
prnpalíO por ahi, i|iie elle vai desaparecer. 

Calumnias, injurias, armas que lliessan fa
miliares, nau chfgHrao à tiíTeinler o Diabo-
enxo. 

Nau seria a líctlacçao DH|HIK de cnulraliir 
tini ciiinpromiss" dessa oídeni, sem a cer
teza de leval-o ar> fim. 

Nao fnlguetn jã : esperem. 
Rirá duas vezes quem rir por ultima : é 

:> de Heniique âehioeiier 

http://ric.in.lo


—Sr. Doutor, salve meu filho. 
—Isso nao é nada. E' urna indigosU!') de bailas. Nao deixam entrar ninguém r. 

. estômago da ereança por nlgriui tempo e verão como logo passa. 



icceitam-se -rti-
^•ose desenhos que 
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•:• restituem artigos 
ii desenhos 
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O Diabo-coxo despede-se de S. Ex., u agradece em nome da população os bons serviços presta
dos durante o tempo da sua Administração. 



DIABO.COXO 

A MARMOTA DO CARCAMANO 

Ad vinho que devem ju tor úmigiriiiilii o meu horae, o 
que não é mui to difficil : percorrãn ;is ruas e os pu-
teos e na esburacadas ladeiras, nCTronlein es-es/ra-
tr.Hos qiiR—com unia trouxa ás costas, apre^oão tmi. 
lhas fie linho c giifirrinnapos trançadas d'Kaha oe-
nuti,—correm os ouvidos ú essa seroriatu infvrnal de 
'»*rlellos sobre- tachos e caaaarnllus,—fuja» riVsses 
nmolladuros iudn filhote», que armados <le harpa p 
violino, cantil) em dissonante liuelto o—Viva Gari-
haldi e Víclor Emunueli,—nffrontem oa primeiros, 
Cerrem os ouvidos uns segundos, e fujno doa tercei
ros, nua terão debaixo das mãos a quarta classe d'es-
•na avea do nrrihiçào, ainda não cluasificari.ia jieh 

Lã vem o nosso heroe, caminha pallidode ;>ó, l ia . 
7.enrio ãs costas u seu uccessorio. 

Traja calça do belbulina rôxn, com um enorme 
remondo branco, onde termina a espinha dorsal, ja
queta deduraque azul, esapatos fer idos nos pés. 
Faço esta dialincrção para maior clareza. 

Conbecidi o nosso heroe, conheçamos os prodí
gios cio seu Hceessurio. 

A marmota il» eaicamnno é ouea como n cabeça 
do artista Lopes,—não tem como a lanterna de Dio-
genes a ch.uiima fi lrtí i fogn, mas recebe na sua câ
mara negra a ri imma, que f iz realçar os typos que 
«sboçn, o gemo que illutninn, a verdade que exalta. 
—e como a flor iln baüo que abre sou seio aocahir 
d i tarde, tetn tiimbem perfumes para aqnelles.. , , 
si fu, que eslylo ! isto é de algum culoiru, não me 

n publico tudo o que é 

Adianto. 
A mnrmota não ompresla tio vicio os poucos raio; 

de luz, quo recebe do sol,—n'ellu vêl-o hão semun 
confundido no meio de apupadas e de sarcasmos ; 
não reefietira na cabeça d'um falao idolo senão para 
purificai.o, o erguendo-o levar com mito firme a lan. 
Cetn ã gangrena, qae ncreditamus queimar-lhe o co-

A mnrrimta do carcauiano vae cooicçar u sua im-

tante tarefa. Ahri 

Sojiimos mellmdic 
O lheatro é mim 

bebe a edueação (! a 

é 0 the 

quanto dej 
entre nós. 

plantar •> amor. o < 
s nobresepurus.queele 
vindades. 
hcitrw. «anta e tanto m 

e amesquliiluida tem i 

ousadia, hoje a immorniiditde e ale 
Outr'oru a empresa dosr. Henrique, bmile 

gulho e n vaidade mal coinprehendirios do t 
gusto, c hoje o repertório do sr. Carduzn. 

innlú u 
il da 

mulga, 

faluaçâo e da ousadia de honleii), e da i mino rui i ilu
de e uté indecência de hoje. 

E' osle o quadro desolador quo nos apresenta o 

rnos contas no sr. empresaria, elle nos responde: o 
estudantes vão á ferias, eu careço calcular com esta 
gentinha, que neto entende d'isto. 

E proferida a sentença toma a sua pitada, cospe 
passa mnciumenta o rubro lenço sobra 

-abras 
Na» i d o s 

sario, palavras que não podem ser desmentia 
ranteos ensaios da semana; Graça de Deos, Pedro-
Seme Vinte e nove,—palavras que não podem ser 
desmentidas perante o anuuncio de hoje, que diz 
sulemnisar-se a posse de s. ex. com a comedia, em 5 
actos, D. César de Buzun. (! !) 

Porque não nnniinciurão logo —parodia ? 
Hórresco referens ! 
Que bello juizo forma o sr. empresário da plaléa 

de S. Paulo em matéria de gosto dramático, e qua 
beliu e lisongeirn eiacção su deva tirar da sun in-
tellígeneia c capacidade aeceitandoella. o que duvi-
dn multo, o drama—Genoveva riu Brabante— 
para aalemniaer o dia. 2 do Dezembro!! ! 

8r. empresário, crave os olhos no céo, e receba 
sobre a sua cabeça alguns raios de luz. 



DIABO-COXO 

PARABÉNS, OH! PAdLICEA mbem o c emite 
re Consolação^ 

Piiri-bi-"st <>li 1'iHiliccn 
Turrão dl toso e bertulicto ! 
Eir, l i , ninguém se rocaia 
]>o lorvu fado mal.ücto, 
Em ti Mí inuJnm as cores 
Espinhos Loriinin-se em flor 
Ti irniL-j i ; a dor nm prazer; 
Nem pe*te, Fome, nem gueri 
Os tens prnzere* nterra 
Neste fJgadu viver! 

Que impor'« " guerra estmngeir 
Que iiii)i»rliiui quebras bnncariat 
Que importi u intuito a bandeln 
E oatrai ciwinliuí v.uius?... 
Naoés lu valente e brava! 
Nãu rlizea—"Ao ser escrava, 
Nem upimrtnr via mandões?... 
N.lo hti bambas, falcatruas, 
Aiidii u divino nua rtuis,... 
Subam nu ; ir os rojões ! .. 

Tens uma historia, qiienpüiila 
Dos (•• ns lieróesos laureia ; 
Tens um recinto, que cont.i 
Mudar tudo em bacharéis : 
Tons uin tbcatni, que indica 
Sempre haver, qual na botien, 
De tudo par 

i praças 
:<il e n s t i i 

tlinfar 

Teu i Thesouro exgotnilu, 

E um Dial/o~coxo engraçado 
Que corre mais do que o vonK 
Té por fim, á despedida, 
Na Gloria tens n descida, 
Tens na Luz u Correcçào ; 

E n 
Eu 
Te 
A c 
Ho 

T« 

m Correio quu nAo uiurre 
quunto correr caropo : 
s carreira* e corruíai ; 
orrerem divertidas 
mui babei* corredores. ; 
s carrinhos, e carroças 

CniTüiiilii m.relhiis gros-us 
Coi 

Par 
D.i 

Nu 
v<. 
T«i 

i alguns carregadores. 

.bens, n h ! P.iitlicen, 
isa e feliz m*twâo ! 
ca n sorte de Pomoei» 

n feliz dos vinagres. 

L U N D U PARA VIOLA. 

Meu yuyò n 
Um 
Nhoiihô Mendes j „ 

cid.uk-. 

Ueu-nm ruai espaçosns 
Luuiinuriiis purdaoenliis 
Deu-nos HITUHH cb Natalina) 
E c» lenda* lamacentas. 

http://cid.uk


tíuifim! Che/rou a min!,» vez ! verAo moaqui- V o u v e r SÇ n i e age»*0 com isto !! Na tantr 
to» por eordas—hoide mostrar o que sou— teiupo !! 

Foi tal a fartura que deu para comer, estragar e levar para casa. 



BÍBLIA PAULISTANA.—Moysé-s, homem de vontade forte, faz jorrar água d'um chafariz secco 
ha longos annos ; oa bebreus reconhecidos, curvao-se submissos. 



DIABO COXO 

Nhonhü Mendes ordenou 
N'inim lei municipal, 
Ü-.K- IH-ÍIÍIí.HS.; com f|l|g«t 

Deu-nos luz n kernscne 
N í l , prociaa mal* do g» 
Poía que vivo nhonhô n 
Une 6 sincero, bom rap 

Minhas gentes venbáo vêr 

Uma existe n unia fel iz: 

Deo-nos Inmn ti té n na ris. 

Nhonhô Mendes que nos diga 
Onde a praça do mercado f 
Me resjiundn 6 men nhonhô 
Nau me seja endiabradu. 

Minhas gentes voi-hao vêr 

—Oni , e* 

— N i o , R 

uu cn«n o.com duas filha*... 
snu-se com as filhas? 
sei-me; e tenho ituan ülbat d 

—Ab ! começa n 
luliitus. jn su Vê. . , . 

—Parece 
—Mas m 

—Peiur. 
—Pois In 
- V e j o q 
—De fus 

n-sa CUII 
lha mai 

és cnpli 

perceb 

n mai. 
níici se 

-se com 

ecesle. 

TO 
r. 1S os pequenas 

a reco cum cm 

minh» senhor 

-Ms huje difí 
üinuço-te que 

MM 

nao 

ri-
... 
f«l 

Uma nenhum de pnrle distintíssimo e alagai 
vestido, passando no Domingo pela rua Direita i 
carta litterarato de balcão, no vel-n passar dis 
lodo cheio do que dizia ; 

— Comu vem paralj/tica nquelln senhora ' 

senhor' 
do db -Nau te 

céu T 
- H a ! disao me lembr»; foi m 

te pilpnC CnSUU. 
— E I I M Q conte d'nhi [rara cA. 
— E' verdade o senhur lembra be 
a minha idade. 

:a depoiit 

i lheatro de S. JQ íe é •O' papá é ce 
filho do ar. QunrtinVÍ 

—Poia ainda o duvidas T 
—Euset! Masquesonliora pôrfeconceber 

monatraosidudel 
—A D. Província da S. Paulo. 
Ah ! por isso ella anda agora tão abatida. 

o quarto crescente 

Lucas d'Ataúdr 



DIABO.COXO 

JHRONICA. 
n vestido hrtinco, nlli um de cor de pérolas 

penlcndos & coq. « os cabellos a grega ! 

O fiicto mnis importnnte dn semana fui 
du ar. conselheiro Clirispiniuno cuno pi 
desta província. 

0 «r. Mondes assistiu á festa, como aeti 
cnsionnl presidonte dn Câmara Municipal 
contente, pureciu o mais nftcctuuso aniig' 
do presidente, e do ex-presidente, como aló do toda 
a grai liberal l 

Dizem (não é segredo) que o digito sub chefe 
conservador, arranjou enlre os seus eultegris da odia-
lidnde um grande voto de gratidão ao ar. Homem 
de Mello. pela sua bem feita administração, nSo 
obstante discordar com u parte política dn inesinn 
ctrpins jiolilicos, phrase que o digno sub-chefe leves 
habilidade de fii/er nssignar por mais do uni cama. 

Será verdade T Não creio, não obstante aceredi. 
tar muito hus recurso* político* dn sub-chefe c»n-

Nn noito d'nsse mesmo diu, deu-se o baile em 
honra ao ex-presidente. Cousn curiosa ! Os con-
aervadarea dançarão, sorrirão, d0sfi7erao.se nos 
rnnii doces galanteio* no distineto liberal, ex-presi. 

gnrbi.sos nos bailes do cardeal Henrique*, nem nus 
esplendidos festejns du melifluo Jacintho de Men
donça, ex-prncoiisul dos ceziues conservadores. 

Meu Deus: Os conservadores sabem conciliai 
tão bem n« idéias p:>líticas com as leis do gahinleii 
o da urbanidndo ! Vão tãu depressa da cabeça m 
cslnraugu ! 

Feliz presidente, o sr. I 
i)in opposição no dia do seu bii le, nenhuma I 

eentes boceas ; estavíio tão cheias ! 
O bnile esteve n melhor possível . . . . comeu-

valer ! 
Os homens abrnçavão-se, rião-se. gracr-jnvãc 

enii|Uan(o cpte as mulheres bncejavâo. 
üregus e Tioyauos beija vã o-se como liou 

Juliete ; InlInvAu da sorte do Brasil, da crizn c m -
mercial. e do» planos de uma eleição feita de eom-
nium nccnrdo. da divisão do Estado cm duas porções 
n'uma das qungj le imi in o sr. Buzebio. emqunnlo 
d'oatrn tomaria n dictndurn o general Gariboldi — 
Olioni. 

Foi uma festa explendida 1 
Quantos riquíssimos vestidos entra as senhoras! 

Como tudn aquillo flutuiva, rehrilhava ! Aqui era 

o baile 1 Qunndo ? 

Theatro. Andn em crise; a crinnça tem lido 
poucas melhoras. 

No ultimo domingo representou a companhia os 
Homens sérios em beneficio. 

Depois do drama a sra. Gubriella arengou o povo, 
pelo que foi npplauilida á exopção de um voto que 

foi parar à cadeia pnrn aprender a ser mnis 
commedido nos seus tacOes. epara saber lambem 

' atende a liberdade nlé aos pés. 
Liberdade de nariz, liberdade de nrengar, vá, mas 
erdmleile lacao! . . . .ora faça-me o favor ! 
Alem de que nflo sabia o revolucionário de taeão, 

que elle n.ln passa de uma pobre barata e qae devia 
liníns que andâo por ahi n pintar 

. padre? 
Libcrd ide ! liberdade ! cila 

1 labl.i. 

ode Mello! Nenho 

tlientro não, queaquillu é 

0 * r . Quartim «bo jeo único empresário: Deo» 
lhe fade muitas felicidade* e muilas enchentes. 

O primeiro neto do sr. 'Qo'ir( im, depois dos trinta 
por cento, foi fazer ressuscitar o velho repertório do 
*r. Henrique, que terá de apresentar-se hoje nos hri-
llianles farrapos do famoso I). Ceznr du Bazan. 

Aiada com 1 isco C vida 
Viva o velho repertório! 

Consta que o trnductor do—Toque de Caixa,—vai 
dnráscem. uma nov;i comedia de compnsiçilo sua 
—A nova brign dos gnllos, ou a conciliação dn* 
l in l l inhas. -

A ultima Urra.—Dove chegar brevemente n com-

jnnsequoncia da antiga emprega dra 
icndidu os seus pagamentos, resolve 
(pender os seus t r a l h o s a B ra.L ima 

Typ. o Li t . Alleinã de Henrique Shroeder. 
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Ahi lem a palmatória.—Casligue-o, que muno mal se comportou na sua ausência. - Coita
dinho ! se elle ainda agora começa a empennar,—é falia de juizo. 



ENTRE BASTIDORES 

Iriüialcs ainda f 
Ainda. 
Então, que »á ! E'a pruilente e. nfto quero Br 

£>nr-teo <lue , n B C e , 'B 8 ; enlremoe. Puréin niile; 
meu «migu, previno-le que uma vez tâ dunlr 
perderás t"da a illusan, e nenhum d ruma te fur 

poro* 
rnsào porqnn um quadro pnrde 

de valor quando o «lhatnns de perlo, — pela m^sm» 
rasio porque esfriurias se percebeases que erft" 
postiços oa dentes d» tuu namorada, que de longe 
Ir-parcciao naturaes. 

Varro a pilha™ ! 
Ahi e»Ií .1 eacadinha d» rampn, lube qiii 

Nada. nau irei «em li,—lenlio mudo de Mi 
ma por ulgum alçapão. 

Siibiniuia, e prudência. 
Ali! 
Ü qun viste 1 
E's a maior feliz dos mortiiea. 
E porque? 
Oi ha mm íodoa para t i , e noto que aquello se 

ra.—íéal deixou do lêr para cumpri inen(ar-t 
Qunl •>. 
Aquelln,—nfto vê»! 
Sim. E' u primeira dama. 
B IS nos unaaioal ! M i rocommp rida c io . 
NAo 1" ndinirea, ô coatuiiis antigo. O i|Ue j u l 

gai quec l l u l ô ! 
A parle,—sers. I 

Nunca. 
Palita de Kockf 
Nflo. 
Ná» éenlnní 
NíLO, por certo. 
Eutni. diia-m'0. !>:•.;•:!•• ! Dl m.H, FiUlillet, (11 H r:. : ..= --•; r =:. 

cia de Portugal 
A h ! 

Náo sei o que seja, n menos que qan haja ni-i-
icia em siinilhaute expressâu. 

C m mil sabonetes ! 
N:io te zanguei, meu amigo, não vou nili.mle, r 

virientfr.irie que me digna quem é nqiwllo inriivj-
I duo que parece ser <• aeu pnrta-manla. 

E' um urso. 
Um ura..?' 

Porém é iimuso, não ta aaeiulot,—i.lmoço uni 
Ip f tode lóde neblina, janta (igellmliis du eslrelli.il 

ceia uma taça de garoa, 
E o que r»h* ? 
Bebe bebe água de sabío. 
E «lia í 
Elln ulura-rj porque nmu n bueolína,—«lio f-K 

qlladrHS qu-idrndus, o diz qun >i alma azul He ozula 

heroea. 

syphiliticoa. 

Está bom. Agorn diviau-llie no nariu, uma 
pnjaagam. 

Bucólico nlé una ventas. 

ÀhViihVilhV" 
De que le ris 7 
Que bicho é uquellc 1 
E' um Martinho-neaenddr. Cr, ;•.'••. -.r<: ii ,.!,. ., 11 '• • .! • llItUrUB ' 
E que bico. meu amigo ! Deu-lhe 0 cupim nn 

How d.i youdn, S i r i 
B'Ingla>l 
Nio , mas compriment» 
Eítá bom. 

Com' 
K', 

'-. débil aquella dmn 

Nulo que nfto fim quieta. 
Também faz «s travessas 
Tr«vesea n ! 
S im: Bertho, Elisa, Beüi 

Quem fi tiquellc mal enc« 
IV o tyrnnno. 
Nfto cmprehendo. 

http://eslrelli.il
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Apuge ! este aujeilu não "iJ 
Porque I 
Pisou-me no melhor cullo. 
A ntla sempre de bulinn í não nd 

Nfto. é » ilono da caan. 
Que bunilo c ibellu que lom, não 
NAO é i fe l le ,—é cnWtelrn , 
Oin, isto tniriljem não é leu. 

Finalmente, meu amigo, quem e nq 
duo? 

E1 o lendmlar de limonada. 
Purga ti «H 1 
NA... 
Nau é entfio de citrnto de iníijrneBÍu 
"" i, édc Mall.cllil.8. 
Não < ilie(;.i 
Hua é d e i$Wio. 
Fique) na mcsin» 

A' UM F R A S Q U I N H O DE S A N D A L O 

ü 
'Vi 
Fo 

iriu 

M 

K 
Q> 

Meu jumá 
ti veste de r 
quando nu 

ece que de 
tocha bateu 

ia ni ! foi t i 
Táo ligfiir 

chamma que 
e iieln lei di 

Pi.bre infeliz. 
ais ciitiielh), mu 

MI Nó momenl 

erehro inaulitn 
propósito 

-te a eacurida 

paaaageirii, 

ella verteu. 
contraste, 
e tornaete 
abur .oe im. ia 

G A R A T U J A S . 

—Qual .. cidade deam. província «t 
undesl 

— Em Pindiimuiilningiibu. 
—Porque, 1 
— Porque le.n um Mar de condes. 

— Em que li l£arde S. Puniu ha cardo tól 
—NolhttHtru de S. J»aé ! 
- P o r n o e l 
— Por caiu» do C«rdo*M. 

— K n l à u S . P.mlué um mar. 
—Purgue i 
— Pimpie o (Augusto Ribeiro) corre sempre pai 

— pnrque gost i tanto de balAn, minha senhorn T 
—Porque arredondai, mais a g e n t e . 
—Pnis, minha aut.hora, *e quizer eu posso arre~ 

domla-iu. 
- C o Dt 
-Meliemlu-n l pipa. 

— piirqne nt> tbeatro de S. José nao no representa 

Em que se deelingua u Thoinaz Ribeiro |tor 
iigiu-z du Thnmnz Ribeiro bnwiMrn 1 

— Eu. o jiorluguez não tpr rabadn. 

Ltifii d'Aluúilt 

http://abur.oeim.ia


Mau •encontros,—nas ruas, bois,—nos corredores, cabritos, lllma. Câmara, melhores 
fiscaes! Sr. illuminador, melhor luz. 
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P E R G U N T A I N N O C E N T E 

. ,lois U | H » (gennwtrn e « d o r m> c 

DIZEM 

ura. Gnbriitlla nunca esluda oi pipeis. 
I n e o . r . Q u o r t i m o que <)ufe com oe , 
•mo, foi reduzir o nariz ilo sr. Lopva. 
iue « ura. Gabrklfai vai redigir mujorm 
. L„l«.. 

•lide. de afleicçãi 
Manoel Ji>ui|uim, i 

i r l t n 

>.) 

r indo c 
: ' gen ; que c 

ii upuciiii de |WZ c bonança, a iiluilo de 

Mi destes temores, e n"emus cogitações 

ii busque for i itu quadro do* 

sr. J.n 
C"üi.i do * 

•itfirc 

rundo diraclur Padre Mm 

Li te ra to , mi 
<air d» [Ilustre . 

I Joaquim, sobre 
grinaldas de reaes e verdn-

S P E C I M E N DE POESIA 

Poucas noticias que nHo sejão desagradáveis. 
A academia está de loto pele perda do seu p 

sado e illustre director, o conselheiro Pudre Mal 
ei Jouquim do Amaral Gurgel, e pela de um i 
seus filhos mais dignos de estim», o estudante Vi 
lor Eluy Monteiro de Burros. Por quatro Te: 
(em a morte visitado a uossn academia, este unt 

'l'res moços, tree esperanças descerão ao lumulo 
precedendo o velho, tronco nnnozo, n cuju paterna 
e bemfaseja sombra entregava-se aa suas lides, 
toda n mocidade nrademion. 

A falta do venerando cunselheiro Manoel Joa
quim indu não é hoje tâo sentida, como o hnda ser 
talvez no dia eiti que ellc tiver um auecessor. 

O governo escolherá de certo um homem igunl 
em capacidade ao venerando finado, mas ser.lhe-ha ! blic 

A' estas horas já está longe de n&s, o dislineto 
ibernl, ex-p residente destii piovinci», o dr. Homem 
le Mello. 

O d r . Homem de Mello soube ser em l io verde* 
mnos, o sem praeticu ulgimiti administrativa um 
los melhores presidentes que tem tido S. Paulo. 

Político de crenças firme*, de carac ter decidido 
t limpo, litteratodu vastos e eonscienciososestudos, 
homnin sisudo e lhano, é o dr. Francisco Mnreon-

íomein de Mello um dos membros do maior vn -
o partido liberal, uma das reaes a desvancedo. 
espera nça do pais inteiro. 
ocos como os dra. Homem de Mello e Couto de 

Miignlhàiis honrào e sao o ornamento da geração 
á quem pertencem. 

Theatro. Já todos sabem que temos entre oús o 
lista Joaquim Augusto. 
Nao ha muito tempo que em um outro orgào de 

publicidade, ou,DO partir o artista pnra a Europa. 
dirigi-lho sentidas despedidas, hoje qoe v i l -" de 

é natural que o saúde já pela prospera viu. 
gem, já peloa louros que colheu em Portugal. 

S i o de tudo sinceros os meus comprimentos «n 
artista, como muito sincero e o meu dazi-jo de vúl-o 

i quadro da nossa companhia dramática. 
Paliando desta sorte nada maisfiiz esta. chronica 

fiel interprete dos sentimentos do pu 
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epresentar em seu benetic 
i o drama do sr. Lacerda-
ií em grypho drama rfo « 

A ira. D. Julie 
na noite de quinta 
Trabalho e Honra 
Lacerda, porque f 
* i ar. Lncerda, com» seria meu' o Olhelo de Ske/ 
|'enre, se acaso desse-me no trabalho de traduzi-l 

Mu linpnn francesa intitula-se. aquella pwpt—Lea 
crorntíi du père Martin, ou cuusii que o valha ; 
mas o ar. Lacerda achou melhor vertondo-<> pnra n 
liugun portuguesa dize-lo trabalho que não é delle. 
c hnnra que em pouco o honra. 

A sra. Julia não poderin escolher peiur drama du 
1)1» e.H(C j.i.;-!i o 8P11 Mi- n- -í"i •• i • I. 

Km lodo o correr da pcçu não luivia uma única 
situação em que podasse brilhar o seu talento, não 
"batente n publica sensato, lembrado iln artista nos 
»«»* inimitáveis papeis da—Joanna, mulher dopovn, 
da Peccadora, da Jfoftt fiwa, e du Filha do Lavra
dor, reconhecido nos exforçoa que faz rnnalante* 
mente a artista paru agradar, chnmoa-n á scemi i 
brindou-» simples e sinceramente. 

Chamada a sce 
artista de braço cnm a si 
rão as palmas o cahirão 
(Sibrielln julgou (porque 

appai 

. tlúie 
.ii7} que tudo nqtiillo 
nlliusiFismo principia 

A gradecor e atirar beijos, em quanta H sra- Julin 
cal mu, tímida e modesta eoniorvou-ea IMI fundo dü 
"cena, a vèr n sra. Gabriella colhendo flores e B|>-
idansoa que não lhe f i ao dirigidos. 

Saneio Duna ! Quão outra é a Gabriella de h< jc 
flfl Gabriella de outros tempos I 

D'ante* era a seriedade, a modexlia, hoje é o egn. 
ismo unru com suna companheiras, para com a pró
pria srn. D. Julia de quem é madrinha, e a queu' 
""entanto combate, pretendendo formar um parti. 
do contra elta, como se. deixou vêr tfto í i claras na 
'"' itede quinta feira ! 

Que lucro tirará de tudo isso a ara. Gabriella, 
eontra a sra. Julia que é tão geralmente estimada 
e bem quisto du publico da platêa c principalmei 
do publico dos mina roles! 

0 que mais pretende a ara. Gabriella contra 
•em collegas que Ifio generosa mente prestarâo-
ã representar no seu beneficio, e sobre o* qm 
tantos males acarretou rompendo os contradita 
' I1 1 ' ! trouxe em resultado lito cruel reducç.lu nos i 
danados, o que f r / que um pobre artista que mal 
Podia sustentar a si e a familiacom cem mil ri 
•Oensfes, não tem hoje mais do qun setenta ? 

A ara. G íhriella poda orgulhar-se destas glorii 
as da ara. Juün são outras, muito mais eympHlhici 

muito mais Uell >s, delineando-ao torta a sua vida de 
artista em duas únicas palavras :—talento e modés
tia, o que inspirou ao aulhor da poesia que se (lis. 
tribuin na noite de quinta feira estes tão liellttt vot-

Tens o brilho do astro e da flori n ln 
O perfume suave e o sentimento ; 
Caminha, que a modéstia o o gênio d'erle 
Trabalhai) para erguer-te um monumento. 

Hoje lem de aer representado o (trama tão 
heeido e ajiplatidiilo n —Graça dr. Dtua \ na 

Julia fez o papel de Mar ia ; corra o publicí 
theatro e. vá vêr o quinto vala a sra. Julia efl 
irlistn. 

A N N U N C I O S 

10UOOO 

-de gratiflcaçAo-

á quem achar titn Caraturo meio tosado, jii apresen
tado no ar. J. J . Auberlin ; fugio no dia 30 d., moz 

SSÃ.*d,zem hl?"M' ̂  o v , r"° n"~ ole 

Qtutrii du inesinu der noticias certa, mi leva-lo ao 
Barracão, será gratificado se exigir. 

Pede-s 

DIABO-COXO 

ssignantes que n 
lisfiznrAo suas aasignaturas, o ubzequio de faze-lo 
por duas ra/ôes, 1. " porque o Dinl)'i-Coxu precisa 
de uma oulrn muleta. 

2. = Porque este é o 8. = numero da primeira Co-
lecç.áo. 

Typ. e Lil. Allema de Hei 



Ello irt á immorlalidade atado i cilas: errantes boje, amanha serio Sias. 

í" T"-

">ê 

COíNCEUTa -ti 
DADO POR 

uauóc da CüACcr 

$a\>ba.dz 2í" de. Jrovt 

W/oía. S 

úauao da Cü/icorc/iii te 

'' « 



Assi£Dn-se nc-f,ta 
typoo-raphia— Rua 
Direita. Preços : 
Capital 12 números 
4íl000rs. fora <t; 
Capital 53000 rs. 
Numero avulso 500 

-Olá, senhor, dá-me o seu nariz? 

-Para T.. para . . . para fazer presente delle aos íiscaes juntamente com este par de óculos. 



DIABO.COXO 

A MALA DO CORREIO. 

Quando me acho diante de um» folha de papel 
para escrever alguma cousa, pi 
idén nova, e n'essa pesqui 
sobre a m..lla do correio—asaumpto estéril, e qu 
por estéril ninguém ainda se lembrou dclle—assom 
pto indifferente, e que por indificrente tem sido es 
qiiecidn. Estéril e indiflerentc, potque ninguém a. 
lançar as c»rl>is na m--In, pensa no que cíté fa
zendo—eu quero,porém, «cr phllosophn,aprove)]tnii-
dn s OCCBBÍÃn P'T>i demonsir. 

ral-o o 
melhor puder » minta bem aparada penna. Nao 
vaidade, creião-me, porque aprendi a aparai-as pei 
feitamenle no meu tempo de cascabollio. 

Antes de tudo devo dizer que a mula do correi 
p. um ente illostrado, graça» i caiôa nncioniii cnlk 
cada qunsi sobro n sua cabeça ; tem o ulfato estri 
gado, e isto devido ao perfumado encanamento <\ 
ar. Poi lir;", qiiu He serve de linliu divisório enlr 
ella e os entes d» Laurette. 

E' impossível : vé passar-se no seu interior ciw 
sns que nflo deverifio passur-ae, fazendo que as n;'i 
vê. propriedade esta exclusiva do nosso governo 
Quantas vezes vio eiln dentro de si lutar a vid 

u de separal-as, cahinilo 

çao 

se pudessem estar juntai em parte alguma, 
Eu devia também diíer que a mala nfío tem pai 

lido, porque tanto lhe importa receber em seu sei 
diaculpem a figura, uma demissão como 
de qualquer empregado publico, e posto que seja um 
razão pira dizer que nao se inclina a partido ai 
gum, asseguro que é muito democrata, porque dirs 
de a sua fundação estabeleceu uniu igualdade sei: 
l imites: neceita tanto a carta do fidalgo como i 
do plelieu, do rico como a do pobre, faço esta dis 
tincçâo porque nem todos os nobres tão 

qtll 
bres ; tanto neceita uma carta em papel setim doré 
sur tranche, como em papel pardo da embrulho: 

Nao pensem, porém, que a mula do correio é qual
quer cousa, recebe diariamente mais visitas do qoe 
iiin eleitor l iberal.. . .em epochn de eleições, bem 
entendido.—e oceupa um lugar muito ditttincto em 
meu coração....quando traz-me algum dinheiro 
polo seguro. 

Para o que vejàn. Sou, por exemple, perseguido por 
um cadáver, conformo a gyrin.e ameaçado com todas 

po n5o aliem, lanço mão du petina esirovo ao pa
pa y ou á mamay, qoe, depois d-i clássica suiabnnJn, 
manda-me um aeguro. 

Abençoada mala ! S.iin, por exemplo, cabishnixo 
a merencorio, c vou no ensaio de algum drama novo 
buscar um Itmitivo para as minhas dons. Entra no 
lheatro. Tudo é silencio. Os adores sorrieni á 
sob-capa. O primeira actor apregoa a limimada 
purgativa do sr. Malachiaa, qoe faz suas observa-
çõesinluis sobre a vida de Eugênio Sue. O Des-
genaia torce o bigode e maneja entre os dedos um 
ruto, que diz ser Cacilila. O tyranno exalta a es
cola antiga e observa quea moderna fechará as por
tas dos Iheiilms, no Brasil. O galan falia em deixar 
a arle. O cômico inventa pilhérias. O centro pensa 
nas horas vagas. A primeira dama lembra as suas 
glorias antigas, e compara os seus admiradores de 
lioulem, com os seus admiradores de hoje. A ingê
nua conta as himbolinns. O ponto abre a boca a 
passa o lapiz nos cnbellos. O contra-regra estuda 
planos para a próxima elaicçlo. A segunda dama 
cochicha. O segundo galan assobia unicoro, c . . . . 
e o que mais ! e os íntimos rium-se. 

Reina a insipidez no templo de Thalin. 
Saio cynico, e uma força desconhecida mo leva 

para a casa da mala. Esbarro, levanta a cabeça, 
examino, olh-i, c vejo meu nome estirado na lista 
dos seguros. Ah ! grito eu com mais força do que o 

Cruz acho n'elle uinn cruz de condescendência. 
E1 um seguro: estendo os dedoa sobre o lacre e— 

zís ! quebro-o. 
E*là uberta a carta. 
Tenho meda de lel-a,—deito-lhe olhos larguidos, 

meu ser estremece : nío é dinheiro! 

O que será r 

E' um nmigo que me pede.. • . 

O que 1 

Noticias do tlieatro ! 
E devo sntisfazel-o 1 
K' um amigo quem pede.... 

D. Pepito. 
(Continua.) 



Eu Ir 
mire, indo anda 

pó d..s liiN.r 
Levnnle-sn o mundo e 
Que lhe não nuitn <>s Mtloirwi, 
Muldicín U n g a deGalhs, 
{Ad perprtum memória'.) 
Que originou turitn h ia Io nu 
T=mlH ori^a no theatro ! . . . . 
Depois Ií'LSíO,—iili que comedia 
Tem havido o diiib-ia.quatro-

Chovem flun-se chovem v« 
Chovem palmas e tacOes; 
Até no empresário choveu 

M<ildic!a Briga de gallos : 
Oh ! quem ilies queimara as erií íu*! 

Pela boca morre o jicixe ! 
Pi.lavra pucha pillnvrn ! 
Qimnto mais se ajiaahngua 

s o fogo c 
Dei mtrtilo; 
Que Sao José IlitsS acenda : 
Se o reperiurio se mudu, 
A c<>is.i fica mudada. 
Queira Déos que apague o logo 
Do Ghirtnmln n limonada ! 

GARATUJAS. 

- Q u e m 6 iicpielle indjvidm 

—E porque elle amola dõretl 
—Porque niio pode amolar ou 

—Essa miillier passa liem 1 
—Patta, quando m 

— líiiiân Fulano quebrou 

- H a annos, nflo j ha dí« 
—Affianço-te que ha dez a 

Oíidnde du Correto. 
•o, que çlle será menos moro 

tt.il- felicidade.. 

—Emprestas-me o leu Cavoui ? 
—Empresto. 
— Eslá ainda em bom uso ? 
- E s t á novinho. 
— No vinho ! Enlão deve cheirar a borra. 

- V . ex. tem um bonito p é . -
—Haile perdoar, tenho ilous. 

• ; desse nunca ptiti 
e compreheiideu ; |i 
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RUA DA TABAT1NGUERA 
Ratoeiras Municipais.—Ai de nos, Illustrissima 

n-je bello quadro : a várzea, os urubus, as flflres, os cães, 
raiwis, sis. IHocsí 

os pássaros, e a immudícia '•—lospi-



Mudança dos jardins para o tkeatro de S.José. 

8 - I ST" 

;r 
Tá | 

f .;• 

NSo se illudão : debaixo das flores é que se escondem os esninli03. 



Lurat d'Aluú'lc 

O leitor ha tle permiltir que ilaail« já i 
ehroinst > na questão, sendo ••• unicn, n •,-. 

Theatro.—Na nuute ile dniniligo representou-si-
c»mo eslava wnnuncindu o drama ;—Graça de 

O Iheatro esteve cheio a rmis não poder, n repre 
•entnçhn correu o melhor possivel. 

Jiinqtiim Augusto li ri I liou. O papel do Commpn 
ilmlcv i; He todos Oí papeis do seu repertório, o que 
lhe vHe melhor, o que lhe pertence mais incunte 
Invelinenta, o que elle creou, e que ninguém ti 
liem lOfuo elle tem representado. 

Desde o primeiro ate o ultimo a chi é sempre o 
rncsiiui lilu-rtino doa bons e f>mosos tempos dt Luiz 
XV—o bem nmado. 

R ii canção libertina, e#purnnntr, bnndulha dn re-
gei.efat 

Ah ! Como soiiíao bem et-tes cânticos noa ban
quetes fim que se sentava H P..mpiidimr? 

F, na risos do duque d„ Riclielieu, riso homerico, 
J're«co, moviievx como o chuuipagiie ! 

E a physionomia a meio clerica! o «ileni do bom 
Cardeal Dubois ! 

Todos estes homem, festas, a Pompadour, n Du. 
barry, VolUÍre, Riclielieu e Luiz XV; em uma pu-
lavre, um século inteiro passou-me pelos olhos nu 
noite de domingo. 

Joaquim Augusto soube caracterisar-se, d i ze re 
representar: dou-lhe mil pambens. 

O papel de Maria, a pobre Saboyardaquo vue a 
Pnriz em busca dn fortuna, foi confiada t sra. D. 
Julia, o que 6 dizer tudo, 

Paixio, siniplicidiiile, nnior filial tudo se traduzir 
oas feições de D. Julia. 

O canto do I . ° acto repassado de tristeza, re
petido depois no 2. ° neto como uma prece, rescen-
dente de saudade, e mais tarde no final du drama é 
por si um põem». 

A *rn. Julia trabalhou como sempre; 
verdadeira, inspirada; o publico fez-lhe n 

í jil» I L Ü O 

ipplmidida n o o foi» sara. Julia. 
O mais bello np|ilniiw da nnílü foi unia poesia 

..iroi.-c(dii á mesma i.rlisla e já t.anscriph, n i Cor-
i« Puulisluito, prodiici.ào de um dos mais distinc. 
3 poetas da nossa Academia ; o publico que já 
a esta poesia deve coneordar comnosco q>ie é ell.i 
a primor dVstylo, e de pensamento. 
Acabado o HXpectilRil'o entro os mais vivos Rn. 

uusos, uma bunda de musica esperou n'uma das 
Tias do theatro a digna artista, a sra. D. Julia, 
le ao lado do distineto aclor Joaquim Augusto, e 
ijuaai lod i a companhia drnm.itica foi assistir í 

na caio <|ue lhe foi orTerecidu em um dos boteis 
sta cidade. 
Hoje tem de ser representado O Vendedor de 

Limonada, tr.iducçfto do sr. Ghirlandu. 
Dizem que o papei do sr. Augusto ê soberbo. Ou-

•o ponto. 
O Club do Holel do Commercio gemeu e como 
montanha deu á luz . . . . um ridículo. 
O estylo nao é somente o homem, é lambem o 

ariz ; n correspondência do Correio Paulistano^ 
n lavra do sr. Lopes Cardoso. 

A pbraseologia de toda n correspondência ê 
uniu o nariz du escriptor : longa, indecente, esbu-

Por onde chegiimos n certesa de que era do sr. 
Cardoso o apedido incerto no Correio Paiúitt-

Pelo ponto juntamente que nmis nos devia affaslnr 
do naiigudo ac to r : pelas duas phrases latinas que 

ili apimentando o prato : pueri ludunt, deli— 
.remens, erao as unicus subidas pelo auspicioso 

empennado; disse-as, está satisfeito, em breve dar-
nos-ha talvez alguma traducçãu do latim, sua, como 

é a do Medico das Crianças. 
Pobre e coitado sr. Cardoso, como se comprometia 

cada vez mais í 
Como se agita para que o vejao ! 
Mania de gente pequena ! Gritar sempre e sem-
e ú eavallo nos telhados,ou nos marcos das ruas, 
ra que os oucao, os vejfin, oa considerem. 
A que vem, sr. Cardoso, aquella aggressão de 

palhaços ? A que vem citar cs numes dos seus col-
legas ? 

Quo mal lhe fazem os seus collegas, hoje sacrifi
cados nus seus interesses por culpa sua 7 

O que pretende o sr. com o seu á pedido í 
Dizer que a sra. GabrialU nos odeia 1 

http://drnm.it


O que temos nós com a sra. G.ibricllu 1 
Que interesse lemos em saber ou não que elh 

vive, cume, dorme, falia ou se sacrifica pelo sr. í 
Deixe-se de pnvorices ; está liquido e decidido 

quês em. Gabriella npnnhou, nu noite do beneficio 
d» ara. Julia, flores e rumos que não lhe erão offe. 
recídos ; é patente «histiiunvel que n ura. Gahriella 
tenha-se portado em S. Paulo com uma leviundadn 
que ndo estava em seus hábitos, com uma inconsi-
dernçáo e incontinencin de linguagem impróprias 
du sua idado, do sou sexo, do seu elevado mérito 

A nossa opposiçâo ã srn. Gabriulln não vne além, 
nem chega a sua individualidade do art ista; isso 
não; sentimos em toda esta questão tão somente 
que $•• esteja perdendo em S. Ponto, pelo orgulho, 
vaidade, criancice quem pelos mesmos motivos jn 
perdeu no Rio de Janeiro. 

Pensão acuso o se Cardoso e os mãos conselhei
ros d.i sra. Gabriella, que haja algum thenlro em 
todo o Império que a queira contractur talo qual 
como cila se tem mostr.rdo cm S. Paul,.. 

Doze ou vinte ramalhctes atirados' ã uma artista 
não lhe constituem gloria : esta origina-se do pro. 
prio mérito reconhecido pelos homens intelligentes ; 
notado e perpetuado pelos ese.riptos, e consolidão nu 
estima e na consideração publica. 

K-i.L gloria, a unícu duradoura e hella. foi em a l 
guns tempos a sonhada pela sra. Gnhriellu ; en -
•3o, ninguém que não fosse seu amigo, seu admi
rador.... hoje ! 

Ref ldn a sra. Gabriolla em todas estas cou-
«ns, recolha-se em si e veja á que nhysmo a ar 
rastão. Falíamos como maior simplicidade d*«lina. 

Suja a sra. Gabriella a primeira, perante o pu 
blico, a romper os planos de rivalidade que os 
8PUS ndniiiaduies querem fazer entre ella u a sra. 
0. Juli.. 

Pois a sr. Gahriella se animará n fazer guerra i 
sua própria afilhada, ã uma nclriz cheia de talento. 
8 de estimaveis qualidades ? A srn. Gabriella igno-
f i á quantas e quaes desfestaa publicas se está su-
geíUndo por isso que as pruvuca ? 

O neceitar ou não a sra. Gabriella iw nossos con. 
selhos rasonveis, pouco nos importa : faliam isdesti 
e°rte por lealdade de guerra ; por numerosos leste, 
munhcss.ibcmosdo modo inqualificável com que no! 
l ruln a su i natureza religiosa, e no entanto o punir 
C<J tem visto o quanto lemos poupado a sra. Ga 
°fiella, porque não sabemos calcar por terra 1 
Suem hontem veneramos, mas eBtamos á todo o custi 
decidid(ia a não consentir que soffra impunemente i 

menor ofl«nsn a sra. Julia, por umn questão em 
ella não influenciou nem contra nem n f ivnr . 

Consta que deve hoje ser desfeteada a srn. Jn 
considere a sra. Gabiiella no passo que vão dar 
seus admiradores com o seu prévio consentjme 
para que mais tarde não se nrrependa ; a pol 
tome as suas providencias ; quanto a nós nrio ab 

atgi 
imt 
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ANNUNCIOS 

AttençAo 

Na run mais populoso 
Desta cidade imperiaJ, 
N'um prédio de eór de roso, 
Com portão especial; 
Ha p rn vender—que lind.-zn ! 
A preço de quatro notou. 
Vindos do terra franceza 
—Cinco cagados com botas. 
Lembramos ao lllustrndo 
Que n provei t f n iiccusífcu 
De ir vêraoj.redio indicado 
Oa cagados em questão. 

'cr •!•• 

ue 

to, 

Se uns pés de burro. Desconfia-se que 
ande "ccupaudn, Protesta-se contra o 
o promeltese declarar o nome se não os 
3 (tono. 

Typ . c L i l . Allemã de Henrique Shroeder. 



Uma fesla da iolelligencia. 

Specimen de volnnlarios paia o novo regimento dos «Cent (tardes», que vão formar-se n'um pai* 
descoberto nor Gu!liver; 



Que defensor da Pátria ! ! ! 



H I S T O R I A S 

No dia 24 de Maio de 1852 chego» ao porto 
da Bahia o brigue «Hor do Tejo» carregado do 
cento e vinte homens—c entre clles contava-se 
o heroo da historia de hoje. 

líaixo de estatura, feio de cara, rico de nariz, 
pobre de espirito, fértil cm sandices—são os do
tes principaes do nosso grande gaiato. 

A primeira vez que o vimos não deixou elle 
de impressionar-nos um tanlo ou quanto, pelo 
modo de fallar e pelo porte pretencioso; o apo
iar de immundo e trazer ás costas simples caixa 
de pinho—dissemos de nós para nós—aqucllc 
fará fortuna 1! 

Dito c feito. Uma vez em terra buscou altas 
posições—c como ngo lh'as quizessem dar pela 
falta de mérito—elle não desanimou de seu in
tento e pensou dia e noite no meio mais facii de 
elevar-se—infelizmente faltou-lhe o pão, vio-se 
obrigado á empregar-se em uma «labenia». 

—«Oh! que vida, e que infernou, repetia 
elle muitas vezes ao dar um copo de vinho. Eu 
quero subir—e hei de subic». 

Assim passaram-se mezes:—Iodos os dias o 
sonho favorito de «subir» não o deixava;—Iodos 
os dias repetia elle sua phrase de esperança ! 

Uma tarde foi mandado pelo gorducho patrão 
á cobrança de uma divida de patacos, e ao pas
sar pelo theatro observou alguns caiadores em 
suas escadas... derrepente tornou-se rubro— 
recuou—e no au^c de alegria grilou «achei». 

No dia seguinte despedia-se elle do patrão e 
com instâncias pedia ao mestre da obra—que o 
deixasse «subir» em uma das escadas de caiador 

O sonho começava a realisar-se. 
Subiu orgulhoso, ufano de si—e viu a seus 

pés o mundo e a «populaça». 
Dedicou-se a caiador—tornou-se mestre—e 

dcspulava honras em questão de «alia pintura» 
(não é esla a frase) a lodo e qualquer reforçado 
«mina» que por acaso aparecia ao seu lado de 
brocha na mão. 

O heroe um dia subiu tantos degráos que 
obrigou-me a erguer a cabeça para o poder vêr. | 

Hadc fazer furtuna, repetia ainda quando 
depois de o ter reconhecido observei o delírio 
com que elle esfregava a «brocha» pelas paredes 
escuras. 

Depois do exterior passou o nosso lieróe a 
«borrar» uma parte interna . . . abi viu elle por 
sua vez abaixo de si os artistas que cnsaiavão. 
Oh ! que ufano parecia o «artista de brocha" nos 
últimos degraos de sua escada de borrador! 
conioerão pequenos e sem mérito aqueiles que 
trabalbavão abaixo delle? 

—Tu ganhas duas patacas paraeaiases, dis
se-lhe um dia um companheiro, vem ser carro
ceiro e teias o dobro. 

—Não quero . . . mísero . . . aqui dislo menos 
das nuvens e do céo—e lá pretendo chegar. 

Oh! como era ignorante—esquecia-se de que 
o reino do céo estava-lhe já prometido—na 
liiblia. 

(Continua.) 

CADÁVERES 

Ha nesta cidade uma raça perseguidora de 
todos os seus pacíficos habitantes ; raça terrível 
como as pragas do Egyplo, assoladora como a 
febre negrads lava, puslulentacomoamorphèa: 
é a «raça dos credores.» 

A academia chamou-os cadáveres por uma 
requintada ironia, porque na verdade cadáveres 
'o os devedores e elles corvos. 

Como elles esvoação sobre os pobres devedo
res, como beliscão, e como á semelhança dos 
morcegos soprão depois de morderem ! 

Um cadáver é sentido, antes de ser visto : tre-
sanda, embora o aromatizem de vinagre. 

Na distancia de cem braças faz sentir a sua 
approximação e por isso Lambem só os tolos não 
o previnem, dobrando a esquina, seja esta em
bora de um becco sem sabida. 

Como os mortos beatlficos brinca-lhe nos la-
os um constante sorrir, espécie de cumpri

mento e quanto mais doce é o sorriso, mais re-



donda é a cifra, mais forte o bote ao pacifico cl 
dadão. 

O credor é manhoso como uma cobra, ardi
loso como um lamandua—bandeira, um abraço 
delle é a morte, enganador como uma sereia. 

Canta mais terno do que uma cigarra no ve-
ràõ, suspira que nem uma virgem sonhando 
amores. 

Dividem-se os credores era nobres e plebeus, 
altos e baixos, tolos e espertos, magros e gordos: 
de cada unia deitas espécies trataremos ao de
pois. 

O credor tem alguma cousa de parecido com 
os tremedaes: plano, risonho, florente de longe, 
chama-nos, pnimcite-nos delicias, uma hora do 
satisfação ; caminhamos para elle, cahimos e só 
um milagre paterno ou materno, nos pôde livrar 
da morte : a morte da reputação e do credito. 

Durante o correr do anno, comportão-semais 
ou menos bem; á proporção porém que O sol 
annual descamba no oceidente, vâo-sc tornando 
pertinazes, perseguidores. 

Principia o pacifico cidadão ã soffrer periódi
cas reducções na sua liberdade individual. 

A cidade, tem por exemplo trinta ruas ; até o 
moz de Maio é livre a victima percorro-las to
das ; nus fins de Junho já estão ellas em 27, á 
lins de Agosto á 17, cm princípios de Outubro á 
10, no meiado de Novcm';ro á 5, no fim á 1 que 
é a rua da Gloria, por onde cila vôa nas azas do 
medo, ale ao ninho materno, deixando boqui
aberto o famigerado credor, putrefacto, esten
dido no caminho o iiogcnto cadáver. 

Em S. Paulo lia diversos modos de viver, mo
dos constituídos, dclflnidos, sociaes ; à todos el-
les ajunta-sc um :—o ser «cadáver». 

Nas ruas ouve-se á cada passo dizer: 
—Quem é aquella espécie de Sancho-Pansa, 

que vàc alli? 
—Que besta de ltalaam é aquella que vai tro

tando? 
—São credores. 

—Os credojes de quem ? 
— De todos. 
—De luilos! essa é boa! 
—De todos sim ! credor é uma posição como 

uitra qualquer, é-se credor, como se é rclojoei-

ro, leiloeiro, accendedor de goz, director ^ a l 
fândega, banquei.io ou actor. 

São estes os nossos prelúdios á respeito da 
casta de credores, ou cadáveres que convém dis
tinguir dos vinagres, outra classe também ori
ginal. 

Os credores ou cadáveres são lambem appe-
lidados poralguns :—Ursos brancos, inglezcs na 
costa, e malucos. 

Com mais vagar nos oceuparemos d'estes fa
mosos typos paulistanos, accensurios forçados 
da vida do estudante. 

A UMMALDIZENTE 

Monstro voraz e maldito 
Que lodo o mundo atassaihas, 
Que és peior que mil navalhas, 
Peior que as «pragas» do Egypto 
Tu, oh seipc venenosa, 
Cuja áspide affrontosa 
Tem força na alcivosia ; 
Cuja bora o mal inventa, 
Cuja baba peçonhenta 
E' peior que a hydrophobia ; 

Tu que aus vivos não perdoas, 
E aos mortos também alcaneas ; 
Que mesmo nas acções boas 
Sn peste e veneno lanças ; 
Tu, cuja lingua hedionda, 
No lodo da infâmia sonda 
Só vertendo amargo fel; 
Ouo lendo fuiniesde humano, 
f ua lininia faz mais damno 
Do que a cobra cascavel; 

Tu, cuja boca escumante 
Smiicnlc produz postema, 



P'ra cá freguesão.—-Aqui amigo.—Apeie aqui patrício. A.i de nós! 



-Adeos! Adeos! Obrigado pelos bons biffe^ 
-Também digo adeos aos meus cobres. 



DUBO-COXO 

Com mais horrores, que o Danle 
Produzia no seu poema; 
Tu, que no corpo és rotundo, 
Mas cujo espirito immundo 
Causa tédio em demasia ; 
Tu quo alardoas favores, 
Mas pom Iristcs devedores 
Não és « vinagre, és harpia » 

1'odi'sse o Fado igualar-1c 
A' sorte de 1'romcUeu, 
E a própria liugua trincar-te 
Cos dentes que alguém do deu ! 
1'odcsse eu, co'a mão alçada, 
De Juditli brandindo a espada 
Dessa voz deixar-te á niingoa! 
Isto cruel não pareça : 
Sem decepar-te a cabeça, 
liastavacortar-te a língua!... 

CHRONICA 

Na sexta-feira 2 do corrente, completou trinta 
e nove annos S. M. O Imperador. 

O dia 2 de Dezembro e um dia de júbilo para 
os brasileiros, por isso que quanto mais cresce 
em annos o Imperador, mais lhe crescem taui-
heru a prudência etinoadminislrativo^.e mais se 
augmeatão o amor e o reconhecimento do paiz 
inteiro ás suas virtudes cívicas e domesticas. 

Prudente á toda a prova, espirito sagaz e cul
tivado, o imperador calcula friamente os prós e 
os conlras da sciencia governamental, e só lhe 
falhão os desejos de bem publico, quando ' 
cidos pela força das circumstancias. 

A's provas de amor ao povo, aos publicos be
nefícios que elle tem sabido derramar durante o 
seu reinado, não pôde a nação deixar de ser re
conhecida ao seu Imperador, fazendo no seu dia 

anni versa rio, mil votos á Providencia, para a sua 
felicidade publica e privada. 

No dia 20 do mez passado so!eranisou-se na 
Academia a collaeão do gráo de bacharel em 
seiencias jurídicas e sociacs a setenta e noveaca-
demicos. 

Foi uma festa alegre e triste ao mesmo tem
po; ha em todas as festividades clcsle mundo 
esse—«que» incomprehensivel. 

Os mocos que se formarão no dia 29 deixão 
amidos, recordações, a idade dos romances, das 
poesias, deixão as chrysalidas, o que lhes será 
o mundo positivo, a borboleta? 

Toda a despedida ó triste, ea collaeãodugráo 
é um dia de despedida, seja embora a partida 
para o paiz do futuro, para o Infinito. 

Temos a fazer uma pequenina reclificação. 
Ha dias publicando a illuslrada redacçãodo 

«Correio Paulistano» uma poesia de Laurindo Ra-
bello, disse que o próprio author a intitularão 
« Canto do Cysne. » 

Ha nisso um pequeno engano : quem deu o 
titulo de « Canto do Cysne » á soberba poesia do 
grande poeta, foi a redacção do « Correio Mer
cantil. 

Fazemos esta rcclilicaçào porque muitas pes
soas tem extranhado que o próprio poeta cha
masse canto do Cysne á sua ultima composição, 
querendo enchergar n'isso um «senão,» o úni
co aliás que á dar-se, se poderia notar no su
blime cântico do faüecido poeta. 

Theatro.—Representou-se no domingo pas
sado o drama francez—O Vendedor de Limona
das, bclla versão do sr. Ghuirlanda. 

O drama foi immenso applaudido, cabendo as 
honras da noite ao sr. Joaquim Augusto na parle 
de protogonista, c ao sr. João Caetano Ribeiro 
como scenographo de uma visla de cárcere. 

No drama só poude distinguir-se o sr. Joa-



tjuim Auguslo, porque o drama é como se diz em 
linguagem de bastidores, um solo á coros, islo 
é, havia somente um papel, sendo tudo o mais 
accessorios. 

Joaquim Auguslo deu um pulo a;é a Corte 
pretendendo voltar cm breve. 

Correra o boato de que entraria em scena no 
dia ->de Dezembro o Lopes (Cardoso,) foi porém 
boato falso; em compensação o campanudo 
aclor pronunciou um discurso pelo nariz na ceia 
dada a sra. Gabriclla. 

Asra. Gabrieila lambem fali ou : o que disse? 
tudo ; menos o que seria conveniente, sincero, 
e verdadeiro. 

\ senhora Gabrieila é de uma imprudência 
sem nome; não só se compromeUc, mas manda 
que os seus a compromellão. 

E os dois ou Ires coguuiellos intitulados che
fes do partido Gabricllisla que não perdem tam
bém vasa em eompromcUe-la? 

O preslito para a ceia esteve engraçado : lem-
luava o bando dos tymbales na véspera do Corpo 
<le Deus: areliotcs, musica de pancadaria, o 
chefe barbudo, pescador de tartarugas, merca
dor de seringas, no fará, em frente entusias
mando a rapaziada, c no meio de toda esta cha-
rula a sra. Gabriclla, a seria senhora Gabriclla, 
a gloriosa artista de Rio de Janeiro, aquelia que 
jú leve por seus applaudidores em outros tem
pos, os Octaviauo, Manoel de Almeida, Senna 
Pereira, Bittencourt da Silva, Madiado de Assis 
e outros. 

Meu Deos! Sic tranzil gloria mundi. 

Offerccemos hoje na ultima pagina, aos nos
sos assignanles, um parecido retraio de S. M. O 
Imperador, em homenagem ao seu anaiversa-

0 expeelaculo de sexta-feira cm geral para 
nada prestou; o sr. Henrique trabalhou bem 
comtudo; porém as allegorias importadas de 
Portugal estiverão indignas do dia edas promes
sas do cartaz. 

SPEC1MEN DE AVISO. 

IUm.°Senr. 

Por orden do Senr. Teneníle Itodavalha fique, 
Vacunec avisado para seapresenlar no dia 20 do 
Corenlc no largo de São Bento para Saber de Or
den para ser fardar no dia 2 de Dezembro, e es
pera que Vacunec não fatie para não ser enco-
modadacon alguma prisão. 

De Sen Criada Obr.» 

FRANCISCO A. DO R. 
Cabo da I," Companhia. 

Theatro do Batuira 
RECITA EXTRAORDINÁRIA 

Primeira representação do drama em £ actos 
do maestro Porlugalini. 

O ALFAIATE GEOMETRIA 

Pelos irmãos Lopes a seena-eomica 

NARIZ E QUEIXO 

Os bilhetes podem ser procurados no Holel 
doCommercio, entrada pela rua da Esperança. 

Typ, e Lii. Alterna do Henrique Scliroeder. 



SUA MAOESTADE O SENHOR D. PEDRO II. 



Acceitam-se arti-
fíüse desenhos que 
poderflo ser deixa
dos em carta nesta 
typographia, Nao 
se restitviem artigos 
ou desenhos 

ã # 

Assina-se nesta 
tynoffraphia—Rua 
Direita. Preços ! 
Capital I2numeroa 
4f)00rs. fora da 
Capital 59000 rs. 
Numere cvulíc r>fcO 

AN,MO JORNAL DOWNGUEIRO- N- II. 



CÀRECALOGIA 

Vou tratar de uma sciencia nova, puramente 
nova, e cuja descoberta so deve aos meus es
forços csympalhia pelas pessoas de poucos ra-
bellos. 

Gall, o plirenologo, que tem sido entre nós 
um personagem quasi mythologico, apreciou 
muito por alto a questão, abandonando-a cheio 
de desanimo. 

Spurzlieim, seu diseipulo, desconfiava dos 
homens à quem Deus nâo confiara cabeilos, e 
muiío pouco disce d'clles. 

Combe, que era calvo, questionava coi 
Broussais á respeito, e consta que chegaram á 
vias de faeto, ficando afinal cada um com a sua 
opinião, nada adiantando em favor da sciencia. 

Eu, porém, que tenho debaixo das mãos três 
belias e lusidias carecas, vou—ainda que desa
nimado— cstudal-as, e fazer sobre cilas três apre
ciações, que pretendo offerecer— uma, ao llica-
tro,—outra, a Câmara Municipal—e a ultima, á 
arte lypographica 

E' diíficll, reconheço, decidir ex-cathcdrã so-
bre tal matéria, mas amolado iSüdifTeiontcincnte 
pelas três espécies, julgo-me aulhorisado a af-
fjrmar proposições, e não a formar hypothesos. 

Não é um curso de carecalogia, todavia,—tão 
longe naõ vae a minha pretençaõ,—é uma ini
ciativa, éum impulso, um grito de animo áquel-
jes que por ventura se dediquem áeslascien-
cia, que desejo sõr o primeiro a aprofnndar. 

A primeira é a do artista Lopes, cognomina-
do-o narigudo ;—galã eapologislada escola mo
derna, trinta e oito annos, sem idéias políticas, 
c orgulhoso de ser porluguez quando recorda o 
passado. 

Conhecido pelos precedentes o dono da calva> 
que tenho entre as maõs, vou estudai-a, naõ 
pelas protuberancias como na phrcnologia, mas 
por uma maneira especial, por um modo todo 
particular einherente á sciencia, traduzindo e 
interpretando certas linhas, que formao sobre a 

' icabeça differentes figuras. 

A segunda pertence ao Chiquinho, cognomi-
nado o—illuminador, naõ porque a sua calva 
seja a mais « illuminada, » pois que até è es
curecida por alguns cabellinhos remissos espa
lhados aqui e ali, mas por pertencer-lhe a pepi-
neira da "[Iluminação da cidade e da cadeia. 

A terceira é propriedade do sr. Es pi ri Io Santo. 
Que bello queijo, caramba ! 
Como brilha! nem uma nuvem, nem ma-

deixa, nem uma carapuça é capaz de ofTuseal-a. 
seu brilho reficctiria alravez o nariz do artista 
Lopes, que é a cousa mais compacta qua eu co
nheço. 

(Continua.) 

REGARDEZ! REGARDEZ! 

Qnel est ce monsire que vi 

No paizdeLiliput 
Por onde andou Gulliver 
Certa cabeça encontrou-se 
Incógnita a Cuviér: 

Não se sabe bem ao certo 
Se é ella de bicho ou genle; 
Tem o corpo humana fôrma 
Mas a cabeça o desmente : 

E_ como por um acaso 
Nesse paiz de pigmeus 
Um nasceu «unpeu plushaui; 
Tornou-se o rei aos sandeus. 



Não foi só por ser mais alto 
Que clle rei julgar-se quiz, 
Foi pela forma tremenda 
Do seu tremendo nariz ! 

Masacabeça.... ohl prodígio! 
(Até Pan ficou com zelos,) 
Por dentro poucos miolos. 
Por fora poucos eabcllos!! 

Mas o melhor do seu seslro, 
E' mesmo para pasmar; 
Quanto mais néscio se mostra, 
Por mais douto quer passar. 

Dizem também que o coitado 
Quer ser chefe dos valentes, 
Mas eu creio que essa força 
Tem-a só, mas ó nos dentes. 

Consta que breve ha de vèr-se 
Dando ao povo um alegrão, 
Em «marreca» transformado 
Na próxima exposição. 

DIZEM : 

que o sr. Julio Lchmann naoéjà a primeira 
vez que deixou do abrir a sua liotica, quando 
assim e pvecizo às horas mortas da noite ; o sr. 
Ubmann diz que abriria e toma por testemu
nha os sinos que faziaô um barulho diabólico 
(as horas mortas!} e as visitas que eslavaO cm 
sua caza.... 

Em tudo o caso certo é que o sr. Lchmann 

nag-abrioasuabotica.logo de que lado eslarà 
a razaô? 

Ah! sr. boticário! 

CHRONICA 

A cidade eslà triste, aborrecida: já não é a 
mesma de ha poucos dias; com os estudantes 
forào-se as alegrias, os rumores, as extrava
gâncias do anno inleiro; e existe genteque falia 
contra a Academia, a alma, a vida desta boa ci
dade! 

A certas horas a Paulicèa, viuva dos seus 
Acadêmicos, tem seus ares de Necropole ; as 
moças quando chegão á janella bocejão de tédio, 
os padres passeião livremente, os « forinigões » 
percorrem todas as ruas sem temor de vaias, os 
«futricas» erguerão-se senhores da terra, e 
ninguém lhes pode aturar a impafia, e o pedan-
tismo. 

Falla-se apenas dos que são pedantes. 
Os inglezes, os próprios inglezes, os cynicos, 

os inlciriçados inglezes andão frios, aborrecidos 
como os nevoeiros de Londres : ninguém os ouve 
mais entoar o « God Sare lhe queen, » e dos bo
teis, quando retirão-se, vãosómcnteámeiobor
rachos. 

B03, gloriosa cidade de S. Paulo, como estás 
triste ! Já não és a harulhosa do dia, já nâo és a 
poética da noite: ninguém que ouça mais ás dez 
horas nas luas ruas abandonadas as vaces sere
natas. 

Os teus arrabaldes apresentão alguma coiisa 
de melancholico, de despido e deserto: não se 
Vè mais por elles nem carros, nem cavalheiros, 
nem passeiantes. 

Em breve eu também te abandonarei: muitas 
saudades levo commigo c no entanto não desejo 
ver-te nestes annos mais chegados. 



k coruja poderá inspirai' harmonias * Pois nSo as ouvimos ja? 
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li's lào pallida I Porque cobrcin-lc roupas de 
luelu? Alguma cousa, que eu nyo conheço, 
que ninguém talvez conhece neste mundo agi-
ta-tc o peito á noite: e como as llôres que abrem 
as corollas aos orvalhos, e á claridão da lua, as
sim lambem desccrra-sc teu seio ás poesias Ua 
noite! São longas as luas vigílias, c se o teu 
piano bem traduz os teus pensaros, os teus sen
timentos, muito deves sollrcr, porque elle bem 
doido geme! 

—Thealro. Chegamos a magna questão, á 
questão—(iabriellisla—cardozana—lopesina. 

Antes de tudo, demos noticiada chegada do 
sr. Joaquim Angusto, e da sra. Vclluti. 

Antes de também chegarmos ao Club do hotel 
doComniercio, penniUa-nos o publico que cha
memos a sua altenção para o benelicio do sceno-
grapho sr. João C. Ribeiro, aunuuciado para 
hoje. 

O sr. Ribeiro é um arlistaquc merece tudo do 

Publico: não pouco ihc deve o tlicatro de S. 
aulo, e sem duvida que estamos em divida para 

com o distineto artista, a qual, por muito gran
de, só pôde ser paga com muito grande concur-
rencia ao seu beneficio. 

DUPS palavras agora, duas breves palavras au 
artigo da sra. Gabriella, o artigo « na rua. » 

Um único folhetim, quando os escrevíamos na 
« Imprensa Acadêmica,» dedicamos à sra. Ga
briella, no mesmo dia de sua chegada á esta ci
dade. 

O que dissemos nesse artigo, pelo qual cum
pre dizer, não pedimos o mais insignificante 
agradecimento, estaríamos promptos á reprodu
zir, se ainda a mesma expontânea amisade nos 
ligasse á sra. Gabriella. 

Talvez fosse isso um erro aos próprios olhos 
da sra. Gabriella, mas era a verdade que pensá
mos cm melhores dias e que inda hoje reconhe
cemos a pezardetudo. 

Somos tão innocentes! Acreditámos tanto nas 
apparencias sympalhicas da sra. Gabriella! 

O que fazer? Dar mãos á palmatória; éo 
que fazemos. 

Quanto á tudo o mais que diz o artigo « na rua,» 
e que de certo pertence á nariguda redacção do 
irmão Lopes [Cardozoj é tão fulil, tão burlesco, 
que não nos incommodainos á responder. 

Seria fcprchcnsivcl darmos a deixa ao sr. Lo
pes (Cardozoj representando nas suas facetas 
scenas-comicas. 

liem vè o publico sensato que não faltamos às 
delicadezas para com a sra. Gabriella. 

Se não considerássemos a ifritabilidade ner
vosa da sra. Gabriella, se não fossemos genero
sos, senão nos compadecêssemos dos já muitos 
infortúnios da sra. Gabriella, ha muilo que de 
um só trago da penna ou do lápis teríamos feito 
o que talvez causaria-nos ao depois remorsos, 
mas que de certo esfriaria os seus calidosen-
thusiasmos. 

Prestes á partirmos desta cidade, convém, que 
digamos á sra. Gabriella: fique cm paz e bo
nança entre os cuidados da família e do theatro, 
convencendo-sede uma cousa que por mais pro
vocados que tenhamos sido, nunca nos esque
cemos, louvor á Deus, que evamoshooien9, e 
que por tanto devíamos generosidade á uma 
fraca mulher. 

Sirva isto de resposta á sra. Gabriella e de 
consolo á nós. 

—Theatro do Baluira.—Reprtscntou-sc o ex-

Eectaculo annunciado. As bonrasda noite cou-
erão de direito aos irmãos Lopes. 

O drama o Alfaiate—Geometria toca ao su
blime, principalmente na scena final do 3. = aclo 
em que o protognista (Lopes—Queixo) ao sim
ples golpe de vista, e cálculos algebricos, talha 
casacas á todo o mundo, apesar de todas as « re-
birabollas» (comoellcse exprime.) 

O drama foi applaudido amais não poder; 
porém os bravos maisenthusiaslicos, deu-os o 
publico, á scena-comica « Nariz e Queixo.« 

Imagine o leitor que não poude assistir ao 
expectaculo, um homem ao modo do Jano anti
go, um só corpo, uma só cabeça com duas ca
ras, uma das quaes era no todo um queixo, e a 
outra um nariz 



O applauso a sccna-comica foi um riso ge
ral, inexlinguivcl, único, homerico. 

A' esse riso do theatro iuteiro, parecia haver 
ressuscitado Democrilo, e que era ello quem es
lava alli n'aquclla inteira platéa, assistindo ás 
pilhérias dos dois Lopes. 

O final da scena-comica é dos mais interes
santes : acaba por um duello entre os dois ir
mãos (tudo na mesma cara!) surgindo lanto 
queixo e tanto nariz d'aquelle queixo e d'aquelle 
nariz anü-diluvianos que metteu susto, princi
palmente quando o publico os vio á saltar, à 
cavalgar, a subir pelos camorotcs, á melter-so 
por todos os buracos, á respirar de todos os 
cheiros. 

A companhia do sr. llaluira merece todos os 
favores do publico, e é com summo prazer que 
cbamamos a atlenção geral para o expcctaculo 
annunciado em outro lugar da nossa folha. 

ANNUNCIOS 

Theatro do Batuira. 

RECITA EXTRAORDINÁRIA EM BENEFICIO 
DOS IRMÃOS LOPES. 

Segunda feira 13 de Dezembro 

Logo que a orchestra tiver executado a gran
de sympnonia expressamente composta para 
esta noite: 

AS REBIRABOLTAS. 
Subirá à scena o drama de grande expeclacu-

)o cm 3 actos, o 

MARREQUINHA 
O irmão Lopes (Nariz) fará o papel de proto-

gonista. 
Seguir-se-ha pelos afamados irmãos a parte 

ymnastica e que consta de 

Trapcsio—doubie 

Queixada—perigosa 

Vôo—nazal. 

Trabalho este de immcnso effeito por isso que 
ura dos irmãos terá de atravessar o theatro em 
toda a sua extensão, indo prender-se ao paterno 
queixo, 

Em um dos intervallos a orchestra tocará a 
linda polka que tem por titulo 

L A P A T E A D A 

Finalisará o expectaculo com o dialogo cô
mico 

B" PRECISO PARTIR....SÁG MUITO PEQUE
NINOS.... 

No dialogo um dos irmãos fará o papel de 
dama. 

Os bilhetes achão-sc á venda no luga r do cos
tume. Hotel do Commercio, entrada pela rua da 
Esperança. 

Os bilhetes d'entrada guardam-se somente 
alé ao meio-dia da seguuda-feira. 

Typ, e Lit. Allemã do Henrique Schroeder. 





M^. 

Tenho a subida honra de fazer as minhas despedidas por este anno, e promclto voltar para 
oova escaramuça, se me constar (o que será muito difficil) que os caloteiros forfio banidos d'es-
ta heróica cidado. — Aqui estão oi meus acolythos acrobatas, para darem satisfações aos 
«cavaquislas», e podom ser procurados durante a minha ausência no «becco do Inferno». 



O «X80-CÕXO 

Com cslc numero terminamos o primeiro Iri-
mestre, e brevemente daremos principio ao se
gundo. 

Advertimos que no suecessivo seguiremos a 
mesma marcha que no primeiro, lendo sempre 
cm mira a nossa divisa: corrigir divertindo. 

Acreditamos ler conscicnciosamente cumprido 
com o programma por nós riscado anteriormente 
á creação d'csta folha, e disso nos ufanamos. 

Aos homens de espirito que olharam esta espé
cie de critica com os olhos do progresso, da ci-
vilisaçào, agradecemos,—ás almas mesquinhas, 
que se honraram neslas paginas, desprezámos. 

A REDáCçãO. 

IMPROVISOS A" IM NARIZ. 

Um nariz ha neste mundo 
Com honras de ubiqüidade 
Se os bichos o não roerem 
Desafia a eternidade. 

Dizem que o velho Vulcano 
Ao mundo de novo torna. 
Por encontrar um nariz 
Que lhe serve de bigorna. 

Eu vi um padre gorducho 
De eslóla esobrepeliz, 
Ficar de todoeo!>crlo 
A" sombra desse nariz. 

Se Midas entre os jumentos 
Se distingnio nas orelhas. 
Tal nariz entre elephanles 
Bem pode correr parelhas. 

Ouvi dizer que da Arminia 
A S.Paulo vinda é, 
Tendo a forma de um nariz 
A tal «arcadcNoc! >• 

—Quem vem lá?—Gente de paz. 
—Passe de largo: adiante. 
Que diabo de homcnzjnlio 
Que tem tromba de elephantc! 

Vão ler prêmio, em raridade, 
Carneiros, porcos, ebois! 
Pois narizes como aquellc 
Pode no mundo haver dois? 

—Que moslrengo vem ali? 
Aquillo é bicho ou 6 gente? 
—£' homem.—Com tal nariz! 
Oli' que capricho indecente !! 

Em breve a câmara vac 
Dar demissão aos fiscaes. 
Por achar nariz propicio 
Aos cofres municipaes. 



01]! c|isfi nariz, Santo Deus! 
Ouc famoso narigão! 
Talvez por vèl-o, ó que Newton 
Pensou n;i gravilação!! ! 

Todos conhecem o nariz do Cardoso: c um 
enorme bico de carne debruçado sobro um es
pesso c negro bigode. Itiram-se muito n'uma 
prosa de rapazes per um dizer que parecia um 
papagaio comendo um ralo. 

Caloiro.—Finalmente malrieulei-mc,—Lenho 
direito a aeiilar-rac n'aquellcs bancos, d'ondc 
pretendo dizer muitas asneiras. 

Segundo-aunista.—Coragem, meu amigo, co-
niecaslo perfeitamente. 

Segundosinnista.—(iastej muito no meu pri
meiro anuo,—devo os cabcllos da cabeça, c não 
sei com que pagarei: esta ídéa ajnolina-nic. 

Caloiro.—Olha, meu amigo, deiva a amoli-
'lação para os teus credoras,—d'olles é que eu 
lenho pena. 

Moleque, abrindo a janella.—Sinhò-moço, abi 
está o explicador de philosophia. 

Bicho.—O meu explicador já de pé, e eu ain
da eslou deitado! Moleque, fecha depressa a 
janella, eu sou indigno de ver a luz do sol. 

CHRONICA 

Estamos no mez das agoas, nesse mez tão gra
to ás campinas, como enfadonho c aborrecido 
aos namorado?, que nas noites brancas se entre-
gáo á ternura do idilio,—n'esse mez tão grato 
ás Hflrcs, como enfadonho c aborrecido aos jilio-
tographos e iavadeiras, ([uc esperão com anciã 
o clarão do sol,—estamos nesse mez volúvel cm 
que a bclla c poelica Paulicóa se veslc—ora de 
transparentes cassas, orado espessas roupagens, 
experimentando no espaço de um dia, no curto 
espaço de um só dia, quasi as estações do atino. 

A inconstância tio (empo não nos impedio, to
davia, dos divertimentos do costume: lheairo e 
baile. 

A Concórdia dco-nos a sua partida mensal. 
Esteve bclla, brilhante de luzes o de flores, r e 
pleta de bons assucares, porém... porém insi-
pida, 

['crdoc-me quem lá esteve—eu vou justificar-
me. líella pela feliz escolha da sua sociedade, 
brilhante de luzes e de flores pela claridade das 
salas c pelo doce ambiente que n'ellas so respi
rava, repleta de bons assucares pelo sorlimcnto 
dos doces e delicadeza das suas baudeijas, porém 
insipida pela mouotooia, que reinava, e pela me-
lancholia, que se lia em todos os semblantes. 

Aqui era a menina loira que pranteava a par
tida tio bacliarclzinho, que roeu-lhe acorda. 

Ali uma oulra suspirava pelo bicho, que foi 
recambiado, c matava as saudades com um en-
gordurado bom-bocado. Triste consolação! 

Acolá uma oulra blasphemava contra u Di-
reetotio por não haver convidado o seu par da 
segunda. 

Mais adiante cocbicliavão as velhas e tlispula-
ão entre si quem melhor preparava nm ensetis 

de piquiras ou tomava o ponto de uma calda. 
Para completar o quadro os meninos espera-

vão traiçoeiramente osbandeijas de pasteis, es
condidos atraz das pilaslras,—as meninas de cal
ças chupavão o lenço ou mordião os dedos, -os 
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jogadores solaváo no ecarlè e marcavão o rei 
no solo,—os músicos bebião a mais não poder,— 
o galanteadores sorrião-se para as suas damas, 
mas..,, embalde: era um valle dclagrimas. 

E até eu, queridas leitoras, que passo por jo
vial e faceto c ale insensível, recostei-mc á uma 
janella, o deixei escapar entro dentes estas pala
vras arrancadas do intimo d'alma: quem me fal
ta aqui? que luz me falia no meio d'aqucllas lu
zes? que flor me falta entre aqucllas flores? e 
íjue anjo nomeio d'aqucllas mulheres? 

Oyem era? ninguém o sabe,—só o meu co
ração, çesseénada. 

Sem eliu as flores não tinliào perfume, a luz 
era a escuridão, a walsa-era fria, a musica um 
barulho infernal, e para maior toi mento os lico
res amargavãu-me íií boca sabião-mo a fel. 

Não mais. 
Havia ali um vácuo impossível de ser preen

chido. 

A Companhia dramática representou ultiaa-
mcnleo d rama—militar, em 4 aclos, do sr. Josó 
Romano, intitulado: 29 ou Houra c Gloria. 

O drama é como todos sabem, máo. Repre
sentado no Thcalro tle S. Januário por umariista 
medíocre, diante de uma plaléa, que applamlio 
anles o fado portuguoz dramalisado por um com
patriota do que um trabalho de valor, foi depok 
levado em S. 1'cdro, dignando-se interpretar um 
dos papeb? o artista João Caetano, que fez do fo
lheto insosso um poema cheio de hellezas. 

Foi assim que mereceu entre nós a voga, que 
lem. Aqurlla impiecação tão ligeira do pri
meiro aclo, a smia da Arrecadação, o sonho 
Cárcere, e a falia ás tropas, crão lindas estrophLJ 
quando partidas dos lábios do arlisla-rei, erão 
palavras morlas que o seu gênio animava. 

Não obslante o sr. Henrique procurou aB.„ 
dar-nos, epor vezes alcançou o seu fim,—teve 
momentos de alguma felicidade, cm que foi ap-
plaudido com ardor. 

A sra. D. Gabriclla incuinbio-se de um papel 
inferior ao seu talento,—o programma foi o '"•'-
meiru a confossal-n, ingenuamente. 

Talvez me illuda, mas não sei como se possa 

medir a importância deuma parte pelo numero 
s suas paginas. 
Acreditamos piamente que a sra. D. Gabriela 

não foi ouvida na declaração do programma 
porque a eminente artista não ignora que uma 
plirase, umapalavra, um simplesdíto, umgeslo 
constituem ás vozes um grande papel. 

E assim aconteceu. 
A sra. D. Julia.... ó a sra. D. Julia, aquclta 

intclljgencta svmpalliica, quo se revela a cada 
instante. 

Maria, a lílha do velho soldado, nunca encon
trou melhor interprete. 

Os demais artistas conservaram-sc na altura 
do seu merecimento, sobrcsahjndo os srs. Vas-
ques, Elov, Gonçalves, José VictorinocAugusto, 
rolho. 

O movimentado drama esteve bom, o mise-en 
secne sujiportavcl, e o scenario impróprio. A 
vista do primeiro acto não é a que pede o dra
ma, e a do segundo está longe de ser uma sala de 
Arrecadação: nem uma espada, nem uma es
pingarda, nem uma farda,—nada aliattcsta que 
aquillo é uma sala'd'armas,—nem o nariz do cn-
saiador, nem o chino do empresário, nada. 

O bilhettiro, segundo nos informa pessoa fi
dedigna, tem-sc visto cm apuros com a limonada 
purgaliva do sr. Malachias. 

Que lhe faça muito bom proveito. 

Effocluou-sc em um nos uias desta semana a 
Exposição de Gado, debaixo da direcçâo do sr. 
Aubertin. 

Houve bichos de toda casta, menos de prepa-
(atorios. 

O sr. Quartim gannou o primeiro prêmio,— 
aprcsonlou o melhor carneiro. 

Escuso declinar nomes. 

O espcctaculo annunciado á favor do sr. Joa 
<]UÍm Augusto foi transferido paia a próxima se 



DIABO-COXO 

mana em virtude de grave moléstia da ara. D. 
Gabriella. 

E' um justo motivo de transferencia,—somos 
os primeiros a respeita-lo, desejando desde já 
melhoras á enferma. 

Nada mais oceorreu, que merecesse atten-•ão. 
D. PEPITO. 

AMUNCIOS 

Theatro do Batuira. 

Entra em scena pela ultima vez o actor Car
doso, contratado expressamente pelo Thealro do 
S. José para representar o—Medico das Crian
ças, brevemente. 

O Batuira—sempre coito—lamenta a perda, 
que acaba de soffrer. 

QUARTA-FEIRA 28 DO CORRENTE 

EXPKCTACliLO DRAMÁTICO, VOCAL, lüSTRUIEXTAL 

Depois que a orchcslra, que será augmcnlada 
mossa noite, tiver executado a grande ouverlura : 

A BATA&HABOSBASTTOttRKS 

Subirá pela primeira vez o drama em 1 pró
logo, 5 aclos, 20 quadros, 1 apolheose, iraduc-
ção do actor Lopes Cardoso, aullior de varias 
« peças» (!)—intitulado: 

A CALVA A MOSTRA 

A vista da Apolheose representa o Templo do 
Idiotismo e da Sandice,—devemo-la ao habíl 
pincel do sr. José De-Vcccliy. 

O traduetor e o scenographo pedem para ser 
chamados á scena na Apolheose,—são dignos 

N'um dos intervallos o joven Gcraldini, dan-
sará um passoadois, intitulado : 

EL AMOROSO 

cm caracter de Policliinello. 

Segue-se uma variação de miriiubáo sobre 
motivos da opera 

MAYONNAISE E BIFES 
por Ume. Hy poli te, que se pr<-sla obzequiosa-
menlo. 

Em seguida o sr. Cardoso, traduetor do dra
ma c aullior de «boas pecas» (!)—cantará em 
trajo de baleeiro, a ária: 

AS INTRIGAS SEM PROVEITO 

As vestimentas são da officina do Lopes Geo
metria, cujos esforços são dignos de louvor, ape
sar do Iodas as HEBIIUBOLTAS. 

Os bilhetes podem ser procurados na lypogra-
phia do sr. Cabral. 
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JORXAL DOMDíGUEIRO 

Meus senhores, sou eu, não í ninguém, 
E' o Coxo-Diabo que aqui vem. 



mormente depois da nova canaüsação. N 
BOM DIA.. CARÍSSIMOS LEITORES! é dehalde que aquetin sente anda gorda! 

De volta daqueüa Pátria das essências p. 
predadores que '"•• Bem dizem 

immortaes zoinhüo do enteio da Parca! 
Eu aqui estou livre de oatastropbe e sem 

receio de perigo. 
Riem-seV Diria eu acaso alguma asneira? 
Desculpem-me se fiz um comprimento in

tempestivo. Regulei-me pelo iumirel re
lógio da torre de São Bento, onde o bronze 
rachado e roufenho acaba de apregoar 11 
horas. 

0 Santo Monge, que mudo preside aos des
tinos d'estc religioso asvlo. soffre ataques de 
esquecimento, causados pelo snporifero .jejum, 
que se impoz para alcançar a gloria eterna; 
é, por tanto, possível que, para nào perder os 
foros da dogmática infelicidade de que sem
pre honestamente gnsou, annunciasse. ago
ra, as 11 da passada noite. 

Este ühistre varão,todos osabeiii.edu legião 
do guerreiro Epaminondas, que presava, tanto 
a verdade, que nem matando mentia; isto. po
rém,não o isenta dos traiçoeiros enganos, que 

aquática cidade de Santos; convei 
com São Vicente na sua Villa des?rta : visitei 
a Santo Antônio no seu convento meio des
moronado; achei-o mais amigo dos inglezes 
do que dos frades. disserao-me os tafues. ti 
quem enterroguei sobre o caso. que o motivo 
d'istfl é bebereui os inglezes menos vinho do 
que os coroados. 

Devo confessar que fiquei encantado dabel-
lesa das sedutoras snntistas. Oh, quedeidades! 
Tão amarellinhas tão transparentes, que mais 
parecem beldades do outro inundo ou habi
tantes da nevoenta Lua. do que mulheres da 
terra! Si Plutão d"ellas tivesse noticia não 
teria por certo, arrebatado a linda Proserpina. 

Por falta de tempo, deixei de visitar a São 
Kabastião no famoso reino dos potes, talhas 
moringas, quartinhas e pancllas, situada cm 
frente da famosa Pátria do grande Pereira da 
Cunha. 

Fui á estação das carroças, e metti-ine 
ii'uma solida e bem construída, diligencia eu-

lhe possao armar as ve hacari». que and™ < • , l o „.„,„,,. B „ n A h i(. (;„,„,,„,,,;, c d p . 
voga listes tempo, de heresia», a despeito <lu, 'ÍB d e j „ s tianbiilhões eom os socalcos 
boa te, velaate soll.citi.de e o, mais pios eu.-,; „ r t

J
i s g c „ m M l t 8 s p P s t ( , n , l p n , ,«[„ ]„„,,„ 

dados do immigo figadal de odosos <ar..a-l ; ( l p n , ,do , • ,,,.,„„-„, jmlidosamente-de San-
vaes o beato Itedactor d . Itel,(,.ao em ̂ fUíli_e d e tor „ á i r i p i „ ,,„ s M . 
Paulo," a quem Deo« euaide. para houra do ' , „ , ; , , „ , p m . t i < l 0 t r e í . „,„,!„>. p g a ' U a l l „ c u , „ ; . 
uoni >.eii»o. Ide uma legoa á pata anui cheguei a terra a-

Ei,-me em H o Paulo, do lufcn.o bem « '«- , b e i i ç 0 a d l , d o ! Tibiriçás, mais molestado do 
que si. comforme o uso antigo, tivesse viajado 

MT» me se- ^ . ^ a s c o s t a s (J(. nlg0111(l },acnorreuta besta. 
Saía, que me não pühão outra vez. 
E dizem, á bocea cheia, que o pogresso im-
ra na terra de Santa Cruz. que os camin

hos encurtaram-se, o espaço dilatou-se, a jus
tiça accordou, o governo banio a mentira, a 
preguiçafugio dos tribunaes. a palesta das câ
maras legislativas e que a rasão se acha em 
pleno domínio! 
i Oh! que mentira houieriea! Ignal ã esta 
•BO conheço huma, são as publicas liberdades 
consagradas nas paginas d'essa epopéia ju
rada que se chama Constituição Política. 

Ah, pogresso! 

tanto. 
Não podia por 

parado de vós; amo em extremo aos br 
Paulistas, e fora atroz barbaridade si por mo-
tu próprio consentisse eu que o voraz abutre 
da saudade continuasse a dilacerar-me o co
ração, 

Já vedes que o Diabo nào é tão mão como 
no pintão os Reverendos Santarroens. 

Venho de lougas terras. 
Por duas vezes transpuz o atlautico. nietti-

do no ala do Santa Maria: fui á Corte t( 
mar suadores! Oh. que terra! que paraíso! 

Aqui para se andar cheiroso é preciso gai 
tar frascos e mais frascos de olorosofrangipane 
do gigante Teyssier. Lá a cousa é outr; 
para-se em qualquer esquina e logo sente, 
aroma da Cõite tão fino que até 

Palavra dúbia que traduz mistério. 
Manha nas trevas a vagar sabida, 

http://osabeiii.edu
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Tramóia astuta, a remoçar do sério, 
Queoscotres vasa em proveitosa lida. 

Progresso, ha de gatunos por toda a parte. 
ile filantes de joruaes, de frades líarbadinhos, 
que darião para povoar mais de cem colônias, 
de patriotas que aspirào viver pela pátria,mas 
que fogem de morrer por ella, de otíiciaes de 
papelão na guarda nacional, de brasScs 
fielalguia pintados nos carros e não tardará 
muito que os veremos nas carroças e nos car-
gueiros.de gauderios de camarotes no theatro 
ile moças dcsdentúdas.e velhos decabello pin
tado, de bichos na Academia, de cascabulhos 
ma]criados,de collcgios convertidos em hoíeis, 
de patronatos eseandalosos,defraudesno 
mercio, de falta de justiça, de cabulas nas 
repartições publicas, de juizes iglior 
de charlatães na medicina, de bacliare: 
mados alguns dos quaes nem primeiras lettras 
sabem, de follienlarios imprudentes, de espe
culadores políticos, de poetas d'agna-doce. de 
prosadores insulsos e de falta de dinheiro, 
que muito soffre este vosso criado. 

Pios Leitores! 
Quando o progresso se lox anuunciar nas 

sulfuroas margens do Acheronte, houve no in
terno calamidade horrenda. 

Huns levados de louco onthusiasmo procla
marão a republica, tomarão armas e romperão 
em hostilidades contra a paz tartarea de iin-
memoravel epocha: outros adherirão ao par
tido de Plutào, <> jurarão ardente sobre a ca
beça do Ccrhero, morrer pela coroa ou vencer 
oom ella; estos apregoarão a excelleucia do 
eomuiunisino como a mola real da sociedade. 
aquelles o absolutismo. como emanação divi
na; os frades, que são a. peste de toda parte, 
i oinei.aiào a pregar a Theocracia, a creaçào 
de uni papado mixto e de unia igreja visível e 
militante: o clero secular sahiu-lhe ao encon
tro com o ecclctismo philosopbico,político.re
ligioso, e econômico, e proclamou o governe 
representativo; os protestantes reclamarão Bí
blias e mulheres; as freiras dansarào a chula 
em frente de Lutero; os médicos dividirão-se 
em homoqiatlias, alopa'b.i<. líu-qjalhistas, Pur-
gantistas.Charopistas. llydropathus, Catapias-
mistas e Latronistas: e. de envolta com hu-
ma chusma de boticários improvisados e bar
beiros trombonistas, forçarão o grão Mnnaroha 

que, Graças a Deos é a salvação d'aquelle rei
no, a crear hunia junta de hygiene para por 
teiToo a fervida anarebia, que Ma transfor
mando o inferno em vasto laboratório, As 
parteiras forão postas ao ar livre, porque ti-a-

entre si furiosa lueta: umas querião 
que o fecta imoiaturo fosse, cm casos auor-
maes, extrahido pela bocea, e outras pela tri
lha natural, dilactada pelo pae. 

Emfim, deputados, poetas, rhetoricos, theo-
gos, juristas e outros, forão lançados fora 

porbem da ordem edatranquilidadepnblica e 
privados dos milhares tle milhões de gente 
torrada que lá vivião em doce paz. 

Quando no inferno a real tranqüilidade co
meçou a ajustar contas com os rebetdes, em 

da salvação geral, fiz-mo de vela para 
a terra, antes que me cahisse em easa o raio 
da justiça, que é mulher velha, zannga, eom 
presinnpção de bella; e ainda não tinha eu 
descansado da jornada, quando annuiiciou-se 
a chegada do fatal progresso, que vinha dos 
domínios averniisos em visita ao orbe terrá
queo. 

Imaginae. caros leitores. 
Se no inferno o progresso foi funesto, o 

que será da terra? 
Uescalpau-me, o uiahlicto progresso fez-me 

perder a tramoivtaua e faltar mais do que um 
calouro monoinaniaeo, que a todos quer pa
tentear a profundeza dos seus uuiversaes co
nhecimentos, adqueridos no collegio de :D. 
Pedro II; e terminando, ainda vos direi, que 
o progresso— 

1" bomba, é palavrão, não tem miolo, 
E qnem n'elle acredita é pano, é tolo; 

Vou tomar aposento no hotel das Quatro 
Nações, onde estarei a vosso dispor. 

Adeos leitores. 

NOVIDADES ANTWAí 

S. Paulo é a terra do anaehrouismo. 
itreter-me eom 

•omparavel 

S. Paulo e a terra do auachiomsji 
Quando eu tive a honra do entreti 

a Exm.' Sr.a Dona Política o a incu...j-...«,^. 
dita de pertencer ao universal partido liberai 
coutava por collegas prestimosos todos os 
ri-finadissinios Vinagres JV'strt cidade, que 
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crio os mais exaltados propugnadores dos Corrigido* " responde com ligeiras descargas 
sagrados princípios sobre que descansa a de pólvora secea, disparadas com arrojo ao 
igualdade humana! c-abir do Sol, quando o céo é côr de rosa c se 

Que! . . . exclamarão itbsortos os conspi-fazein cinzentas as verdes lancioladas relvas 
euos leitores, temos Vinagres liberaes! dos amenos campos da Luz. Todos os dias 

Sim, Senhores, na U-rra do muito nobre Sr.'estão de marcha os bravos patriotas, porém 
Amador Bueno da Ribeira, que Deus haja,iainda nào poderão transpor os muros da lan-
até os Vinagres são liberaes: pelo que uãoignida sednetora Paulicéa. 
se admirem de lhes <)nr eu ,. novidades anti-i Si o Com mandante dos Voluntários fosse 
gas. " Anuibal ou de origem Cartagiueza eu diria 

Não vai só u'isto u aiiaehronismo que, se-'que S. Paulo se havia transformado em Capua. 
gundo a sabia opinião do clivonista liabada,' Ao passo que a força publica se apregoa 
é de origem paulista: elle reflete-se em muitas;—auxiliar directo da policia—os officiaes 
outras cousas altas e baixas, bonitas e feias.;d'este distineto Batalhão oecupão-sc em atirar 
grandes e pequenas, sacras e profanas, pretas;ao alvo, todas as tardes, fazendo pontaria 
e brancas, grossas c tinas, cascudas c, farrapas,[sobre o baixo muro do Convento da Luz, com 
e, para mór espanto, até na guerra o anachro-iperigo de perpetrarem o sacrilégio de metter 
nismo mette o bico! 'alguma bala penetrante nas iuuocentes filhas 

O 7." Batalhão de Voluntários da Patriakle Jesus, que alli habitao santamente, com 
composto de cidadãos notáveis c distinctos/offensa da policia que servem, e com infrac-
que animados pela chnmma sagrada do pa- ção das posturas que prohibein dar tiros de 
triotismo congregarão-se para desafrontar a]münição dentro dos povoados. 
honra da Virgem Província de Matto Grosso! Os entendidos dizem que são ensaios pro-
violada pela iusoleucia dos bárbaros para- :veit0sos, nào só por que os referidos filhos de. 

íjMaite vão luetar contra os bárbaros para-guayos. organisou-se im Casa de Corrccçào 
e por ser composto de gente limpa de cons
ciência e corpo acha-se insado de cândidas 
„ muquiranas ", que fazem a apotheose do 
seu aceio. 

Esta força que se denomina—Infantaria li
geira—marcha a passo de caranguejo, embi-
vacando-se pelas estreitas células da Peni
tenciaria, onde viu de Apollo us louros raioB 
e amando em extremo o pátrio berço alli se| 
guarda á guiza de quem se espurga de antigas 
culpas. 

Pedirão os „ ligeiros " defensores da konr; 
do Matto Grosso um bravo commandante que' 
os guiasse á Victoria e derão-lhe. . . . um for
midável „ Saturno ! 

Bradarão de novo os Voluntários da Cor-
recção por um commandante, atterrorisajlos: 

do devoraute homophago, e eis que Júpiter 
lhes põem diaute uma afidalgada Pacca, con
decorada na celebre batalha entre as Raus e 
as Pererécas na epocha em que o Reverendo 
Grou foi nomeado rei daslucolas. 

Soluça em prantos e no auge da desespe-
ração a Provincia de Matto Grosso ped< 

guayos, como por que antes de Já c _ 
teráõ de bater-se com herói ei da de contra os 
mosquitos e percevejos, inimigos irreconci-
liaveis que elles mais temem; e se não mente 
a fama que a husina atróa, a tiro de „ revol
ver ", em pó suecumbirá toda a brava insec-
taria zunidora. 

Os negociantes fazem preces ao astuto „ Mer
cúrio ", que é conjunetameute Deus do com-
mercio e da ladroeira, para que daqui se não 
retirem os „ apressados " Voluntários tão de 
prompto, pois que á similhauça dos inglezes, 
derão elles occasiào a que subissem de preço, 
segundo a opinião do Major Dias, os líquidos 
alcoholicos. 

As alegres filhas de Jerusalém, que já não 
chorão, como outr'ora, atraz da Cruz, também 
pronietterão, por sua parte, á Deusa Veuus 
uma estatua; e si o Olympo attender a taes 
supplicas Matto Grosso moiTerá indefeao. 

Nào é menos notável o anachronismo na 
manifes"tação do amor da pátria. 

Com frieza quasi glacial foi aqui recebida 
a noticia da Victoria do Eiachuelo, a impren-

o e o „ rápido Batalhão do Voluntários >sa entretanto propalou que o povo enlouque-



cen de gosto, e que o júbilo chovia em nossasi 
ruas epraças como maná no deserto; sendo! 
tào caudaes as enxurradas de prazer, que os1 

patriotas andarão innlindados até nos peitos!: 
As alegres manifestações constarão de uma| 

banda ile gaitas fauliosas, uma zabumba des
temperada, quatro sincerros e um fagote;um 
espectaculo dado no theatro de S. José por' 
especulação quartiniana e algumas poesias 
intermitentes que zombão de toda a quinina. 
das plwrmaeias. Poesias que chamarei mo-
numentaes, por que fazem recordar todos os 
poetas desde Homero. 

Quando ouço no Theatro recitar versos 
lembra-me a seguinte nnnecdota: 

—Certo Poeta foi á casa do celebre Piron e 
pedia-lho que ouvisse n leitura de um poema 
que havia composto. 

Km quanto o Ganipanudo fnrrngistn lia 
com orgulho i> seu retumbante .. embroglio ... 
o Vate trance/ levantava se amindndns vezes 
e tirava o chapéu. 

Findou a leitura e perguntou n leitor.— 
Então que tal acha o meu poema? 

—Muito bom. respondeu-lhe Piron. deixan
do ver em seus lábios mofador sorriso. 

—Porem noto que, em quanto eu o lia. por, 
diversas vezes vos levantastes e tirastes o! 

chapéo, redarguiu o poetastro. 
—Sim. lhe tornou Piron. eu coinprimentnva 

grande parte d'estes versos que já são meus 
conhecidos velhos. 

Assim bõa porção dou nossos retumbantes 
Vatcs não percebendo que os applausos dos 
espectadores são lisonjeiros comprimentos] 
feitos aos versos que são seus amigos velhos, 
enchem-se de orgulho quando deverião encho-
lerisar-se pela chúfa. 

E nit<] menor é o anachroiiismo de um vo
luntário como eu. que também rabisco o meu: 
versinho rbeomatico. escrever estas linhas que 
tão de perto ferem os meus cnllcgas (píer do1 

gladio quer da lyrn. 

QUEIXUMKS DE VIA DEFUNTO. 

Fui desgraçado na vida, 
Soffro até depois de moitol. 

De homeoPATHAS e alJoPATHAS 
Tanta I-ATADA levei, 
Que depois de estar, tào FHACU 
DURO PTBZO me tomei! 

Julguei que de se an caria 
Depois d'este caso sério; 
Mas outro mal me aguardav 
Na porta do Cemitério : 

U meu compadre coveiro. 
Por dever e sem malícia. 
NSo reconhece ATTESTAIHIS 
Sem carimbo da poliria. 

Médicos ha nu cidade 
Que tem licença de (.TUA, 
Mas não licença de MOBTK 
Nem cartas na sepultura. 

Yalha-me Deos!já nu vida 
Soflri da cura otonnento: 
E agora depois de morto 
Soffro a chuva e soffro o ven 

Mas isto assim, não tem gcito! 
Isto é mais que crua guerra! 
Querem então, nu não querem. 
Que eu vá p'ra baixo da terra?.., 

Pois Berá bom. (pie não brinquei 
Com estes sérios assumptos: — 
Se a São Paulo chega o Loi 
Tem por si muitos defuntos!.... 

Uodit Milii Cra* Tibi. 

Poli* 
Que 

i- miin. coitadinho! 
li. mau e tào torto! • IHíf».—Typ. Alienià. 



O Faria atrapalhado com os iuoiíos sem uttostndos. 



Accoílain-Sí' artigos o 
dftsenlicís que puderão ter 
driiadus cm irnriii nesiü 
Irpugrnphla. Nãn se res
umem nrlisns >• desenhos. 

Assigna-so 11'ista lypo-
nphie • 5*000 por 12 
imeros pura a capilrl ; 
W>000 para f»ra. No-
iTO avulso SOO. 

!t0 DE JULHO. 

JORNAL DOMINGUEIUO 

.-!.'. ',• ;.• • 

Que barulho foi este, Sur. Tlioinustiulu», que honre na porta do Tlreatro cm a noite 

—1*111-:! viu a greira, limo. Sur. Foi causa «.Ia Bimania uma iiiTlih.ciia du rJOjOOl) rs. irue 
;i musica não admetliu. 



Eis-me aboletado no HoM da» Quatro Ar« 
(Ses. 

Tem-iue dado que pensar esta denomina 
;ão. [Iorque ao transpor o limiar do celebre 
edifício deparei com uma larga taboleta, 
qual vê-se pintadas cinco bandeiras iiidic: 
ito uações diversas, o que está em contradicção 
com o titulo da casa. 

Este faoto. que passaria desapercebido ; 
qualquer distraindo, a mim causou sérias ap-
prohensões; porque faz que se me afigura 
este Hotel uma casa mysteriosa. 

Ciuco Nações nas bandeiras e Quatro Na
ções no lettreiro?! 

Será o dono desta casa como os cabritos, 
que apregoão me! e vendem aseitonas' 

Ninguém ignora que o Diabo sabe muito 
porque é velho; e eu orgulho-me de que a 
minha avançada idade forma um volumoso 
tratado das mais proveitosas licções. 

Foi esta casa fundada por certo Moiisieio 
que começou nesta terra por pelotiqueiro 
que mais tarde uietamorphoseou-se em cosi-
nbeiri) imperial, armador de Palácios (peço 
licença aos judiciosos leitores para declarar 
que me não retiro ao sr. commendador Palá
cios, primeiro badalo da turba campanologa) 
como dizia : fui armador de Palácios, iusigne 
curador de lepra, phtisica, morphéa e Syphilis, 
no que íe/. vasa nesta moralisada Atheuas, 
em honra e proveito seu e para gloria do 
Santo patrono que Ibe presta o nome. 

Hoje, por baldrocas, pertence a outr 
sieur, que si não é grande em pirolas 
puja em peloticas ao seu predecessor. 

Dérão-me ura quarto que deita porta para 
um longo corredor. Este aposento nada ti
nha de inferior ao que eu havia deixado no 
inferno. 

P.ecollii-me com a minha mala de viagem 
fechei-me por dentro e sem pregar olho posse 
o resto do dia e toda noute entregue a pro
fundas meditações, que erao de quando em 
quando interrompidas pelas e-orrerias das ra-
tasanas de todas as espécies que ahundão nes
te estabelecimento e pelo vôo das baratas 
que cruzavão o acanhado espaço com a 'rapi
dez e açodamento de mulheres de mantilha 
em dia de procissão. 

Sabem os bons leitores que a mantilha é o 

trage deeoroso das senhoras honestas, que 
tem a virtuosa balda de ingenuamente surri-
piar.jóias e fazendas de sobre os mostradores 
das lojas. 

Terminou-se emfini a dilatada noute em 
que me.—foi martyrio atro/ a encniidiante in-
somnia. 

Levantei-me : entie-abri a porta c pedi 
café. 

Meia hora depois appareceu-me uniu esga-
niçada filha da Kthiopia de fôrmas oblongas e 
ares acatitados. 

Era comprida como um soquete de peça. 
não lhe faltando nem os pellos da ponta : so-
branceira como uma firmata; esguia como 
um facão sem aço ou como as pernas sem en
chimento de uma atriz do theatro de S. José. 
Contraída c dilatava os atrombetados beiços ;í 
feição de porca fuçadeira ou tromba de ele-
diaute; a marrafa acarapinhada assimilhava-
e a melenas de chaminé açoutadas pelo ven

to ; nada menos rasa pela frente do que pelo 
reverso. Com aspecto de quem se fax rogada 
aproximou-se de uma velha meza de pinho, 
que bem pôde figurar em qualquer museu 
como relíquia autediluviana e n'ella poisou 
uma cliicara rachada, ou chaganu tisada. se
gundo o dizer de certo fidalgo desta terra, 
contendo um liquido escuro sobre o qual 
boiavão algumas moscas naufragadas. 

—Pelo Papa, mulher, exclamei, que não 
tragarei essa tisana de moscas! 

Rem sei que os calvos fritão moscas em óleo 
e com elle envernisão o craneo para crear ca-
bellos; mas eu não pretendo creal-os no es
tômago. 

Qual fera Parca revolvendo os grandes 
olhos que paredão duas cebolas brancas illu-
minadas, engastadas em hirtas piaçabas, ia a 
creada responder-me, 'quando ao longe em 
recônditos aposentos uma voz branda, suave e 
•epassada de melancolia repetia estes bellos 
ersos de Lúcia de Lamermoor: 

„ Tu che vedi U pianto mio, 
„ Tu che leggi iu questo core, 
,, Se respiuto il mio dolore, 
.. Como iu terra in ciei non é : 

„ Tu mi togli, eterno Iddio, 
„ Questa vida disperata. . . 



„ Io sou tanto avcnturata, 
„ Che Ia morte é un ben per me! 

Dilatou-se-me o peito eminrTalma diabólica-
mente transportada voou do inferno das Qua
tro Nações para o de Sumano e Proserpina-
0 Tritão de Bocage á foz do Tejo em bronca 
penedia minada pelas ondas salitrosas não er 
mais prisioneiro de amor do que eu apoiado 
em minha perna bamba. 

Por São Bartholomeu! 
—Negra, de quem é aqueHa voz? bradei 

com iracundia. 
Qual lagartixa espavorida, pondo em mo

vimento todas as juntas para de esguelha in-
trometter-se rápida por estreita tenda de mu
ralha idosa, tal a negra bambaleaudo os qua
dris ambulatórios, ciando agambia em zigue--
zague, de cabeia á bolina, os olhos vesgos.; 
muda e carrancuda, remordendo os grossos: 
beiços deixou-me sem resposta, e lá se foi; 
com ligeiro e saracoteado movimento caminho' 
dos paços culinários. 

Sem proferir palavra e como allucinado 
pela magia d'aqueila voz eucantadora dirigi-) 
me apressadamente para o lugar de onde ellaj 
partia. 

Cheguei, leitores, e parodiando as palavras; 
do grande General Romano bem poderá ex-i 
clamar :. Vim, vi e corri! ou na phrase doi 
poeta bradar transido de horror: 

Gelou-se-me no peito o sangue adusto. 
E ininh'alma trocou-se pelo susto! 
Derruirão-se-me as illusões fagueiras e. 

de improviso achei-me frente á frente com.' 
umatigura branca como uma boneca de cera,! 
lustrosa como uma azeitona d'Klvas e nas fói 
mas verdadeira estatua de pão lavrada a cs 
nivete. Tinha os cabellos negros a feição de 
cauda muar, espavvalhadas pelos hombros á 
guiza de vassoura velha e um par de olhos 
esbugalhados rasgados á ehineza. Era 
arcabouço de mulher ou antes um feixe de 
sentelho amarrado pelo centro. 

Passei por ella espavorido. com a rapidez 
do relâmpago, ou para melhor exprimir-me 
com a indisivel ligeiresa com que um devedoi 
do Lefebre atravessa o largo do Collegío, < 
fui parar estupefacto em uma das salas fron 
teiras do editício. 

Então' notei rumores confusos de vozes e 

de passos sob os meus pés. Que! Será um 
novo mysterio ? 

Estarei acaso sobre as murmuvantes abo-
bodas de um habitado subterrâneo ? 

Tremi, não sei se de medo ou uervosa com-
moçâo. 

Puz-me attento e appliquei o ouvido ao 
soalho; então pude conhecer que enquan

to eu soffria de amores nos altos outros des
conhecidos transavão cousas sérias nos bai
xos. 

Tirei da algibeira uma grossa verruma de 
que sempre ando munido e começava a bro-
quear o assoalho quando bradarão-me á por
ta—Da porta da Typographia Allemã! Tirei 
o ferro e segui para a rua Direita. 

Até domingo, bons leitores. 

NOVIDADES ANTIGAS. 

0 bnm Deruocrito ria 
l)u que a nús nos causa dor; 
Hle mui bem o eniendia: 
Vamos mie lambem, Senhor, 
Fazer t> que elle fiizia 

,V. Totmtino. 

Qtmi batu h poria? 
Não lenho pressa; 
Diga primeiro— 
Que Id professa ? 

—Eu fui menino do choro, 
E me chamo Thomazinho; 
Do Thcsouro fui continuo, 
Jogo á noute o pacauzinho. 

Na antiga fechadura andou trez vozes 
Mechendo na lingueta a velha chave; 
A porta escancarou-se e teve ingresso 
Nariz de talha-mar comprido e grave. 

Cortando o leve espaço a penca ingente 
Metade do salão já tinha entrado; 
Porém de Tomazinho o corpo inoto 
Nas quinas dos umbraes era esperado. 

Do curvado esporão a ponta esguia 
Já da meza apoiou-se sobre o raz, 



—Que diabo é ist«'í tevellios L-sjiei-taClilü a pol-tas fechadas? 
Não se dá maior pôcn vergonha'/ Empulgão ns subvençSea e deitào*se a dormir! 

Bem mostro (|Uf o rmpn-Mtríb clieirn a bflcalliáo. 



As ilelicias de Capua ou vista interior de uma barraca de oftícial DII acampitimíntd 
'/ Áf/na-Bmnca. 

O Fornecedor pensa que temos bucho de avestruz!? 



E tio vasto salão notaram todos 
0 nariz carregando o seu Thoinaz. 

Na extrema da maromba narigada 
Qual veloce arlequim suspenso andava. 
Com peruas de vareta e pés reinantes 
0 nosso grande heroe, que assim fatiara: 

Entregue da missiva lísonjeira, 
Que fez-me de varão velha gaiteira, 
A caminho atirei-me prcçuroso 
Por cumprir vossas ordens respeitoso. 

Tocaste-me na tecla, meu Diabo, 
Que tudo, (Testa vez, vai ás do cabo. 
Agora a tratantice leva a breca 
A golpes de tesoura e de rebeca. 
E como não costumo ser rogado 
Sem exordio começo o meu recado. 

Da Sése-escova a torre e se-prepara, 
(Limpesa n'esta Igreja!é cousa rara!.. . 
O gallo de vermelho foi pintado 
Em honra do Doutor, que ahi vem armado 
Co'a vara da justiça altipotente. 
Que a trote encliotará cascuda gente. 
Os prévios tendo á frente o meião-chefe 
De blusa rubicunda, a magarefe. 
Prometem de fazer tanta proesa 
Que d'elles se-horrorisa a natureza. 

A empreza do Macedo e do Augusto 
Da Policia feroz já não tem susto; 
Só tratam de chuchar na teta grossa, 
Tornando a Capital em erma roça. 

O velho Repertório está ua sova, 
Sem que mais ninguém veja peça nova; 
A orchestra poz-se ao fresco, por cautela, 
Temendo pateada ou chorumela; 
E a empreza que as mamatas tem á vista 
Encaixou no scenario hum pianista, 
Que suppondo também ter sorte egual 
Na tangente se-poz, sem dar signal. 

O templo se-fechou dos disparates, 
Tabeniaculo soberbo dos orates, 
Em que os gênios altivos darão fim 
Por honra do Macedo e do Qurtim; 

jE em quanto a subvenção corre veloz. 
ÍVilo todos enttiaiido o—Venha a nós—. 

I 
Partiram sempre altím os Voluntários 
Deixando os tabenieiros todos vários. 
De braços encrtizadosnos balcocns 
Banzando sobre as grandes fintaçones!... 
Partiram sem foguetes, sem estalo. 
Sem flores, sem louvores, sem badalo! 

Qem diria que a forte, a brava gente 
Daqui se-parteria descontente! 
Levando dos Paulistas tão famosos 

s-adeuses-apenas desdenliosos!... 
Depois de tanto arrojo, tanto orgulho. 
Tão gelada frieza causa engulho. 

Com terrível aspecto de guerreiro 
lana frente o Pucca prazcnteiro, 
A cominenda espiando de soslaio 
Com medo que lhe desse algum desmaio. 
Ao lado o Major Dias tão contente 
Qual no valle se amostra o lyrio algente. 

Ovante o Batalhão marchava atraz 
Com garbo que aos herOes somente apraz. 
Nos sabres reluzentes se-miravam 
Do sol os fulvos raios que brilhavam; 
Marchando a gente forte ia cadente 
Com gesto que aterrava de imponente. 

Mais atraz o Kelicio exasperado 
Por querer o contracto e ser logrado, 
Bradava com furor contra a maranha 
Dos carros de 'transporte com tal sanha, 
lue a turba inacedina atarantada 
Já de todos fugia amedrontada. 

E em quanto este berrava furioso 
O Macedo sorria de gostoso!... 
Ataca, Macedinho, ataca ageito, 
Deixa embora gritar fero o despeito. 
Tu és maior que todos na patranha, 
E o mundo só pertence a quem apanlta. 

Em fim quero dizer que a tropa alegre 
Sorria de prazer com toda a gente; 
E eu que ás affeiçoens me curvo brando 
Dos olhos despejei a grossa enchente. 



QUiNT ILHAS PESCADAS A (1ANCH0. 

(Os voluntários da Água-Br anca). 

—Que vem buscar tanta gente 
Neste mareio acampamento ? 
—Os famintos: o rancheiro. 
A Magdalena: dinheiro. 
Os parvos : seu alimento. 

(Os dülctanti de S. José na nonte de 23). 

—Fecha a porta o João üoclieiro 
Na noute que aqui nos chama? ! 
—Que peça! que boa peça! 
Não ha cache, nem calrça, 
Voltemos. . . .calcando lama!. . . 

(Um kospeãe cm S. Paulo). 
Ha por aqui casas 2»'as 
Onde achar consolações ? 
—Quem duvida disso aqui! ? 
Dirija-se ao Tivolí 
Ou mesmo ás Quatro Nações. 

(Pergunta Simples). 
—Um sete'... . é dos voluntários 
Que vão vingar o Brasil? . . . 
—De dois setes eu sou membro 
Sou do Sete de Setembro, 
E mais do Sete de Abril. 

(Sustos de mãe epreãsões de filho). 
—Toma cuidado meu filho, 
Não vás morrer lá na briga! 
—Tal susto não me atrapalha ; 
Morrerei mas é se ha falha. 
De munições p'ra barriga. 

(N uma cocheira na tarde de 25). 
—Custa-lhe trinta mil réis, 
E é dos carros funerários, 
—Credo I que agouro! é chalaça: 
Vou a pé: sempre de grana. 
Tenho visto os voluntários. 

(Naporta do Cemitério). 
—A respeito (te aüestados. 
Que tem ouvido fallar? 
—E' que os médicos DOCíVOS 
Já podem matar os vivos 
E mandal-os enterrar. 

(Despacho, aos quciximcs de um defunto 
Como requer. De-se a todos 
Completa saptisfação: 
Aos médicos—carta livre 
Aos mortos—consolação. 

AO LOPES DO PARAGUAY. 

P'ra dar-te prova sincera 
Do quanto vales no mundo. 
Te espera um throno de lama, 
Em um buraco bem fundo I 

E por ser uma verdade. 
A tua saúde eu bebo — 
E teoffereço p'ra guerra, 
Formosa espada „de sebo!" 

Dizem — os teus inimigos, 
Que es grande na covardia — 
Mas que irá para ensinar-te, 
O "Dom Lopes—geometria!" 

Eu n'essas coisas que dizem, 
Nem sou roda — nem sou eixo; 
Mas teme ó „Lopes valente," 
Que te encontre o „Lopes—queixo!' 

Litotypo de H. Sohroeder, Rua Direita 15 
São Taulo. 
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Novidades Vntiffis 
O bom Democrito 
Do (jue n nós nos causa dor : 
Elle mui bem o sabia : 
Vamos iiiís também,—senhor 
Fazer o que elle fazia. 

N. TOLEKTJÍÍO. 

D'esta vez venho triste, bons leitores, 
Que lavram-me no peito acerbas dores. 
Já meus olhos captívos da paixão, 
Voltados lacrimoso.- para o chão, 
Nao sentem na pupila dilatada 
Os fulgores da roixa madrugada; 
Nem os triuos saudosos dos alados 
Cantores da floresta enamorados 
O* prazeres disporiam, que n'est'alma 
Brincavam brandamente em doce calma. 
Imagem da tristeza eu sou velaute, 
Que trago o lucto impresso no semblante. 
A causa d'este mal, leitor querido, 
Eu passo a relatar iuda ferido. 

Uejoveu pudibunda, casta e bella, 
Por quem paixão nutri, a mais singela, 
E que hoje de liymmeu presa nos laços 
Entrega-se aos prazeres n'outros braços, 
Guardava com amor, que me nialitinha. 
A fagueira e mimosa cadelliuha. 
No meu leito dormia; si velai-a, 
A testa me lambia, a lisa calva ; 
Lambia-me o nariz, a boca tudo. 
Ao ver-me resoiimar tam quedo e mudo. 
Té dos pés me lamber nao tinha pejo, 
Julgando em cada calo ter um queijo. 

Fazia o meu prazer, o meu encanto, 
Nos olhos me estancava o salso pranto; 
E penso que codella tao querida 
Ainda ninguém teven'esta vida-

Mas ao monstro voraz, que róe penedos, 
Aprouve de tornar meus dias tredos, 
Matando aquella prenda, que eu amava, 
Qual Hercules deixou-me sem a clava; 
E « ferido ainda estou cirendo 
E' so para sentir que tou morrendo. 

Nao tenho mais prazer, gostos nao tenho, 
Que só dar pasto á magoa é meu empenho ; 
Thomazinho nao sou, qual d'antee era, 
O rosto este rugoso — erma tapera. 
E quem, notando golpe tao profundo, 
Nao dirá:—Nada somos n*este mundo! 

Mas como quem pertence, a ináo senhor, 
De si dispor nao pode H seu sabor, 
Aqui venho, de aspecto, que coutrista. 
Cumprir os meus de ver es de clironista. 

A torrente de ene -mios estrondosos 
Com que a Redacrao do Paulistano, 
Enfuna certa gente a todo o panuo 
A uns por que da Pátria sao rlistinetos 
Servidores solertes, nao famintos, 
Que armados de coragem verdadeira 
Nao deixam nem dormindo agra riirteirti, 
E, atados á tripeça do tbesouro, 
Dào á mao com mais sanha do que o mouro ! 
A outro por que gira alegremente, 
f-em largar um momento o ['residente, 
Prestando serviada relevante 
No cargo Hacrosanto de Ajudante: 
E a todos por que unidos fazem cousas, 
Que vivem nu memória além das lousas. 
Agrave liedacçüo de penna alçada, 
Perante a gimpa gente decantada. 
Declara, que esse grupo abençoado 
Merece do Governo ser lembrado. 
Quer ver o povo n'isto manivel». 
E anda por ahi dando & framela; 
Porém, só eu lhe-uoto devoção, 
Julgando em seu direito a Redacçao. 
Varões tao prestadios quem já viu? 
Amor tfto santo e puro quem sentiu? 
Descance a negra inveja presumida, 
Que a gloria e só da gente bem querida. 
Ataca, Hedactor, com vento forte, 
Que è dino «sse povinho d*aurea sorte. 

os l.icurgos da nossa Edilidade. 
Km nome da Sagrada liberdade, 
Chamaram a congresso todo o povo 
Afim dé discutir um facto novo. 
Era o caso-salvar a Pátria nossa 
E dar no Paraguay tremenda coca: 
Kaulraqios, perdições de toda a sorie, 
Que o menor mal de todos seja a morte. 
Pejaram-se os salões, quartos e salas 
Da gente que de assucar c-orne balas, 
Mais valente queCezar ou Roldão, 
Que batalhas vencia a cachaçao: 
Doutores da lanceta—irmãos da Morte, 
Mais feros na matança que Mavórte ; 
Doutores da verdade—do Direito, 
Mas que ao torto também lá dáo seu geito; 
Rotundos venuilhoes, magros artistas, 
Deputados, sanhudos cabalistas, 
Patriotas inagriços e pansudos, 
/iquelles tagarelas, estes mudos. 



Em fim, todos que tinham perna ou mao, 
Que perder nüo podiam ta] funeçâo, 
Alli compareceram junctainente, 
De semblante garrido, ardor latente, 
Convocadas da parle de. Tonunle 
Pelo neto yeiuit dn telho .1 tuinte. 

Estava Uzorio alli sublime e dino, 
!í'um assento de encosto purpurino, 
Com gesto alto, severo e soberano, 
Que guerreiro tornara um fraco humano, 
Comsuissa tao alva e rutilante, 
Que excedia no brilho ao diamante. 

Em bancos de p 
o» mais vereadi 
Com mareio antojo logo abaixo estavam 
Como a razão e a ordem concertavam. 

Foi aberta a sessão em continente, 
Fatiando in primo loca o Presidente, 
Que em synthese tratou do caso grave 
Apoz guardando aspeito de Margrave. 

Quaes suspiros de virgem d; Convento, 
Em motes traduzindo o pensamento, 
Que exhalados a furto, com brandura, 
Exacerbam dos Vates a ternura. 
Levando o sentimento a ponto tal, 
Que nenhum já se-iembra que é mortal, 
E feridos no peito o deus freclieiro 
Decantam ás fogueiras do Outeira, 
Jorrando tantas glosas sublimadas, 
Que se-toniam em grossas enchurradas: 
Taes de Uzorio as sentenças, que findaram, 
A turba valorosa electrisaram. 

Cada qual um canário se-julgava, 
De calar-se ninguém alli cuidava. 
Queriam fallar todos de um só jacto, 
líompendo em tenebroso espalhafato, 
—A saltos de pule por badulaques— 
Qual se-ardessem dez dez mil cartas de traques. 

ImpuzTonante a paz entilu de novo, 
Porque um orador fallasse ao povo. 

Silencio! disst 
Silencio 

; Da campana arrojando grsdaçoes 
!0s tectos fas tremer d'amploasalões; 
[Ribombos de Enargueia, Epiphonemas, 
jEm phrazes de escachar—as mais extremas 
llietaplioras brilhuntes etopeias, 
Capazes de empolar dez epopéias 
Jorraram em torrentes caudaíosas 
Com bldha que as-tornava pavorosas 
jü povoalluciuado erguera utn—bravo—. 
E o tribuno rubento mais que um cravo, 

IA voz fortalecendo com pujança, 
:Derrama em cada tropo tal cliibança, 
Que todos só de onvil-o transportados 
Dispararam descargas de apoiados! 
AVante o Mirabeun vai se:i: parar, 
Nem co'a língua no céo da bocea dar: 
Os olhos sflo df>is ustrus reluzentes. 
Os gestos atterravam de imponentes, 
Os lábios similhavam duas lavas, 
Feria a língua mais do que cem clavas : 
As palavras fulgiameomo raios 
Itacíiando d'alto á baixo os paraguayos : 
E no ar sacudindo a larga testa 
Guerra! guerra! bradava, em ar de festa. 

liais guerra! repercute a Academia, 
iQue agora de matar deu-lhe a mania; 
iHaja guerra!exclamou rico banqueiro, 
iUuardando, por cautela, o seu dinheiro. 
E o povo pelos ver tao alarmados, 
.Soltou nova descarga de apoiados. 

:Mas eu que me-arreceio da mortalha, 
[Fugi d'ali com medo da metraiha. 

0 GaliY 

(Ar.MKIDA 

o Diabo. 

Ergueu-se da rhetorica o mestro, 
Que de ás turbas orar tem manha ou sestro., 
0 amaro fagotr emhnndeirado 
Os corações <t paz ueOfUtmadõi 
l'(ií át Udíjen ta arma* incutindo, 
Pt-ta* concazidadex rei umbanda. 

Eu por mim gosto de contos, 
Diga o inundo o que qiiizer; 
E para mattar o tempo 
t'm conto quero escrever. 

Mattar o tempo é preciso 
Aos ignorantes—dirão ; 
Ao saldo sempre elle corre, 
Voando, que lento nfto. 

Porém, amigo censor, 
E quem me faz sábio a mim? 
í-OLI eu lente ou acadêmico, 
Pregador ou coisa assim'.' 
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Verdade é. no Quebra-costas 
Minha vez escorreguei. 
Fui preso por Veraeaes, 
li «porta Ferreu tn...ei. 

Mas que doutor tíquei eu 
Se nunca o Martini li, 
fie, o (jue soube da instituía 
E do digesto. esqueci? 

Sabeuças para que .servem? 
Brucharia, eu tarrenego! 
Vou-me contar o meu conto ; 
li o meu conto é de uni (i ai lego. 

lira uma vez uni Gallego 
Boçal, felpuilo e lanzudo, 
Um Gallego cio corpo o alma, 
Em chancas, juizo e tudo. 

Nunca IA. das Gallileas 
ríahm cabeça tao romba 
A alistar-se nas campanhas 
DOB bravos heróes da bomba. 

Melena loira e comprida. 
Azeitada e corredia, 
Olho azul, pasmado e parvo, 
Bocca aberta, a barba esguia; 

Calção de abanante orelha, 
Por onde fura o quadril, 
Nos pés a frangrante cbanca, 
A*a costas sacco e barril; 

Eis-aqui a vera effigie 
De Thiago Manuel Juan. 
O mais fiel dos Gallegos 
Que jamais comieran paa. 

Em devoção nao fallemos, 
Que n'isso era exemplar; 
Deixara um prato de tripas 
Para á missa nao faltar. 

A miúdo ia a confesso ; 
E nunca o somuo o pilhou 
Senão a resar o terço, 
Que—nunca mais acabou. 

Em duas ou três egrejas 
Era freguez de boiar; 
O seu barril tinha a honra 
De água benta ás pias dar. 

Tam devoto, tam modesto 
Nunca houve outro Thiago; 
Nao ha memórias de ouvir-lhe 
Nem uma só vez um nj». 

Um dia, á volta das onze, 
Cascado de apregoar, 
—Era em Julho que escaldava 
Um calor mesmo tfe assar! 

N'uma egreja de capuchos 
U bom do Thiajjro entrava ; 
E a egreja tao fresquiulia, 
Que á oração convidava. 

Por tendência natural, 
Jnstincto de chafariz. 
Ajoelhou ao pé da pia, 
Herdeira de seus barris. 

Mal se tinha saaüyuado. 
Isto é, se persigTiou, 
Um berreiro destampado 
Detrás de si escutou : 

Era um membrudo capucho, 
Destiioido Ferrabraz 
Que, a duros botes d'estolla, 
Brigava com Sntanaz. 

Tinha-se o demo incaixado 
No bojo d'uma beata, 
E d'a)li se defendia 
Como de uma casa-matta. 

Arripiaram-se as melenas 
A Thiago no toitiço. 
Pôz-se-lhe em pé no cachaço 
Até o próprio clioiriço. 

Mas o olho arregalado 
Em ponto de admiração, 
Nao se attrevia a tirá-lo 
D'aquella horrível vlsao 

Travava a descompostura 
Do dize-tu, direi-eu... 
Faltava o frade latim 
Que nem o demo entendeu. 
Satanaz é bom latino: 
Ninguém lh'o pode negar: 
Assyllabadas do frade 
Faziam-n'o blasphemar. 
Grita o frade:— Abrenmá-Ò\ 
E o cachorro do Asmodeu : 
— •Assim nao me deítas fora; 
Dize Abrenün-ào, sandeu . 



— II.HIIIíI sabe elle, o uialdito....i 
Disse o frade aos seus cordões; 
Que os frades, como os riflo usam. 
Nao faliam c*os seus botões: 

•No Latim me venceu elle, 
E nflo fez grande façanlia ; 
Elle é o diabo, e eu sou capucho ! 
Veremos se o faz 11a uuDhai. 

Ria o demo ás gargalhadas 
l'or ter o frade iucovado ; 
E o capuclio, de velhaco. 
Dava-se já por cangado. 

Mas co'a mao á caldeiriuha, 
Sem que o pesque Satailitt, 
Vai mansinho... e de repente 
Prega-lhe a hyssopada—zaz! 

Deu tal esteiro u beata, 
ijue parecia urna bomba... 
Nüo era ella, era o demo : 
Cheira a enxofre qne tomba. 

— •Eu te esconjuro, muldicto !« 
Brada o frade em português 
(Qae nüo quiz comprmetter 
O seu Latim d'esta vez). 

«Eu te esconjuro, maldito !• 
l)af d'este corpo te vás, 
E nao tornes: a entrar n'elle. 
Negregado Sutanuz». 

«Vou-ine» disse o poveo-sujo 
«Vou-rne embora Pr. Sandeu, 
Que me escalda essa água benta, 
Mas para onde heide ir eu?i 

•-« l!ara onde ?...«E deitando os olhos 
A um iado d'improvÍso, 
Deu o frade com Thiagu 
Que rebentava de riso. 

Thiago, de uin grande medo 
Passara a grande alegria ; 
E, esfregando as inflos no sacco. 
Como um perdido se ria. 

Leitor nao te escandalizes; 
Que o ver logrado o demônio 
Até fez perder de riso, 
N'um sermflo, a Santo Antônio. 

—•Para oude?...ircpete o frade 
«Que me importa a min, pespègo? 
Vai-te metter, sequizeres, 
No c... d'aquelle í..allego.. 

Conhecem-se os grandes homens 
Nas grandes oceasioes: 
Thiago, sem mais demora. 
Deitou abaixo os calções, 

E, em menos tempo aiuda 
Do que o demo esfrega um olho. 
Já na pia da água benta 
Tinha e!le D seu de molho. 

BaLte-me quatro palmadas 
No rechonebudo de traz, 
E diz-lhe:—«Agora, sO diabo. 
Venha pr'a cá, se é capaz>. 

Prêmios a concurso. 
•A quem descubrir a conclusão da reunião 

popular no paço da Câmara Municipal: Um 
ocwíV) de ver ao longe. 

A quem descobrir se S. Pedro e*ierr alguma 
tez em Homa : Uma tígura de Chumbinhò. 

—A quem disser se é exactü que, a expedi
ção partida de 8. 1'aulo para Matto-Grosso 
volta de Uberaba para esta capital; que o 7. ' 
de Voluntários volta de Santos para Malto-Gros-

. e o contigente em rnar-dia para Jtapnra 
volta para S. 1'aulo, afim de Impedir a entra
da dos paraguayos no cemitério da Consola
ção :• Um dragão valente, uma patea viva e um 
machado afiado. 

—A quem explicar porque que o sol dos 4 
cantos tem sido visível ás 8 e » horas da noite: 
Uma traducçao em hebraico do Sol luct om-
nibus. 

—A quem afirmar qual è a orchestra que 
fica tocando permanente uo tlientro de S. José, 
para evitar transferencias: Um berimbáo in-
glez e uma marimba do Congo, 

—A quem der a rasflo porque alguns perma
nentes nau permanecerão na sua marcha para 
Matto-Orosso, alguns voluntários voluntaria
mente voltarão para d'onde vierflo, e muitos 
guardas nacionaes se tem excusado mostrar a 
sua nacionalidade patriótica: Uma espingarda 
de manteiga, fabricada na capital do Medo. 

•Finalmente: A quem denunciar os assig-
nantes não contribuintes do Diabo-Coxo : Uma 
carta demeirinho no furo de Pedro Botelho. 

Litotypo ile H. Sclir , liua Direita 15 
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iii-j!í'.'rilii>5 quo poderão 
deitados cm caria n< 
lypographia. Não se res
umem artigos a desenhos, 

Assigna-se n'csla íypo-
«raphia a 5JJ000 por Í2 
numeros para a capital ; 
e &S00O para fora. Nn-
roero avulso 500. 

12 DE AGOSTO 

JORNAL DOM1NGÜEIRO 

—Então o que diz o Correio Paulist>mo. illustrissimo senhor? 
—Diz ao publico de S. Paulo, que não creia era boatos falsos: que socegae; qoeapatria 

precisa de soldados e muitos, para debeflar o inimigo, porém ò /toro em massa mio Ittiikpartir 
porque mio é preciso: repete-lhe que estejatranquillo, que sucegtie. «'te. etc. 

— Ora é boa rocommendaçSo! socegados estamos nós lia muito tempo! 



Novidades Antigas. 
li i Demomio rio 
Do que a nós nos causa dur 
Elle mui bem o sabia : 
Vanius nós lambem, senhor 
Fazer o que elle faiia. 

N. TOIJJKTIKO. 

AVr srmj>iT lilin flori-» t. 

A Musa não é macho, todos o sabem: é mu
lher versátil como a brisa, instável como 
a boa fé dos homens políticos, varia como o 
tempo, infiel como o oceano e absurda como 
ella mesmo. 

Si os homens fossem menos indoleutes e os 
sábios mais perspicazes teriam a muitos sécu
los descoberto a bússola na cabeça da mulher, 
onde a inconstância e o amor. tendo de per
meio o orgulho, formam pólos no vácuo im-
meiiso da vaidade. Cabeça admirável, vaga 
e indeterminada como a descripção que d'ella 
nos—deu o poeta: 

Qual alta grimpa. 
Que move o vento. 
Assim ondula 
Seu pensamento. 

E si não valle a mulher muito pelo siso 
nor apreço ainda lhe dão quanto ao peso; pois 
d*ella dizia o cysne lusitano: 

O que é mais leve que o ar? o fumo 
O que é mais leve que o fumo? a. mulher 
E o que é a mulher ? Nada!... 
Não vão os leitores d'aqui inferir alguma 

heresia e suppor-me algum cachaçudo frade 
inimigo de mulheres em publico.... 

Eu sou o mais devotado sectário de S. Gon 
calo: amo as mulheres por virtude e adoro-as 
por devoção. Dobro-me ao som de suas pa
lavras mágicas como 0 luxurioso vhne aos 
brandos queixumes das auras matutinas. 

As mulheres em mim sempre fizeram vasa, 
porque sempre surpprehendem-uie baldo ao 
naipe e desprevcnido de trunfos nos jogos 
amorosos. 

£ quem se não deixará cudilhar por uma 
íduetora que, além de outros myste-

iriosos predicados, leva sobre nós o partido de 
jogar com todos os azes? 

No baralho do anmr só a mulher faz pacà», 
o homem só é feliz quando joya de carauchu. 
Eu sou unia espécie An nauta mono maníaco, 

_ue pragueja o mar nas horas amargas du 
tempestade e o decanta .jubíloso nas horas dj 

ospera bonança. 
Hoje sinto os efleitos da tempestade: estou 

mal com as mulheres: quero dizer, estou mal 
linha Musa. porque ella abandonou-me 

o cérebro, deixando-me o craneo ermoeraaio 
como uma candeia sem óleo e sem torcida. 

Preparem-se, pois. os leitores para ouvirem 
steira prosa a historia dos sueeessos da 

semana finda. 

Vai em prosa, e porque não. 
Quando a Musa foge esquiva? 
—Os Leitores pedem versos— 
Os Leitores? ora viva.... 

Não ha verso: tenho dito: 
Minha Musa. d'esta ve7, 
Foi ao baile, constipou-se 
Nos salões da estupidez. 

Sem convite, por galhofa, 
Para rir-me sem pagar, 
No palácio de um pateta 
Vi dança-do e quiz entrar. 

Não nasci para mesuras, 
Não sou dado ás embigadaa: 
Mas nos longos corredores. 
Rendo cultos ás criadas. 

Bem sei eu que á casa alheia 
Não sevai sem ser chamado: 
Mas é força confessar, 
Que tal uso é antiquado. 

E demais, quem presa o culto 
Do sebento puncloiior, 
Pôde archaujo ser, embora, 
Nunca homem de valor. 

Si na egreja, que é sagrada, 
Homens entram, entra o cão; 
Porque, pois, licença previa 
No palácio do Barão? 



Si alma igual agita e move 
Buvnis, Frades e Barões, 
E' porque Deos não permitte 
Kntre os mesmos distincçÕes. 

Isto posto, fora asueira 
Ceremonia em casos taes; 
Parvamente vai-se entrando 
Como aquelles animaes. 

Tomei ares arrogantes, 
Imponência de Sultão; 
Pois entre tantos fidalgos 
Não queria ser vilão. 

Por ser de pelluda raça 
Esse liz da fidalguia, 
Não snpponhani-lhe a morada 
Ser alguma estrebaria. 

Casa uão era o palácio, 
Porém alcaçar divino: 
Aqui nascera o fidalgo, 
Em palhas o deus-menino. 

Si a grandesa tem por base 
O lugar do nascimento, 
Era Jezus um coitado, 
E' o fidalgo um portento. 

Era uin céo acceso em chammas, 
Mais que as estreitas brilhavam 
As luzes dos candelabros, 
Que os salões ilhiminavam. 

Mas, segundo affirma o sábio, 
Entre os astros rutilantes. 
Tom lugar assignalado. 
Ursas, Leoa quadrupedautes. 

Certo estou que o mundo vario 
Zombaria da figura, 
Que eu fazia entre a nohresa, 
Que se tem pela mais pura. 

Mas que quer, si o povo estulto 
Julga ser criado vil, 
Por ter sangue avermelhado, 
De quem o tem cór de anil! 

Longas caudas arrastando 
Com donaire as Baronesas, 
lrarangues pareciam 
Rasgando as salsas devesas. 

E' dos nobres previlegio 
Cauda longa e exccllencia, 
Attesta a primeira a raça, 
Marca a segunda a demência. 

Os narizes perfilados 
Pareciam bujarronas 
Cinzeladas nas caraças 
D'aquellas alvas matronas. 

Tanto orgulho tanta embofia 
Ao bom senso causam mossa; 
De uma a avó foi lavadeira. 
De outra o pae puchou carroça. 

E' verdade que o dinheiro, 
Como as águas do Jordão, 
Faz do tropeiro um fidalgo, 
Torna a tripeça em brasão. 

Os sisudos cavalheiros, 
Sisudos por que não riam, 
Eram alvo das zumbaias, 
Que arrogantes recebiam. 

Arrogância, que é da origem. 
Natural e não postiça; 
Pois que teve a Sdalguia 
Por berço a cavalhariça. 

E é por isso que o fidalgo 
Tem figura estatelada; 
Nobre o passo acavallado, 
Vasta a fronte... mas quadrada. 

Nas commendas de brilhantes 
Punham todos seu valor; 
Commendas compradas hontem 
Do escravo com o suor. 

Uns na prensa os pés sentiam; 
Por que affeitos á tamanca, 
Tragavam do luxo os golpes, 
Em torturas tendqo u oanca. 



•... 
Eu acho muito bonito, porém peço-lhe.... a pedido de varias familias, que não amoJe mais. 

Polire coruja! Minlm filllíi ptedílectaí conio és assassinada! -



• O Diubo Coxo sem pretensões a litterato offerece contudo á empresa do theatro de S. José 
jima nova peça: as armas casào-se com aslettras: para augmentar o estrondo da orchestra, 
reforçar o repertório, e amedrontar os paraguayos, julga-se que é esta uma bôapeça. 

Museu Militar da Corte. (Veja-se a lista no lugar competente)-



Renegando os suspensorios 
()u'ro os hombros encolhia. 
Que 4uai mula ata tonada 
0 pobre lorpu sc-via. 

Tudo isto encobre a seda, 
Os bordados e os fardões; 
for isso é, que entre os fidalgos 
Avultam tantos vilões. 

Quem toes palácios entrar 
Da moral sem ter lição. 
Aluía perde, ft fôrma, o gosto, 
Homem entra c sahe Barão. 

sonorosos trenós inova o coração piedoso de 
gentil deidadeV 

Pois liai 
não entern 

As próprias moças, que nunca tiveram la
ma em tanger instrumentos de sopro, graças 
a gabada perícia dos srs. Antônio Carlos e 
Emygdio. luto de Soar provectas natrompa. no 
opliicleide, no pistüo, no clarinete, no fagote 
e outros canudos sonoros ipie immortalisarain 
os mais abalizados maestros, que apregòaCHo. 

A' casa das tromlietas, pois, leitores, 
Apressados correi, correi sedentos, 
Moços, velhos, rapazes e meninos, 
Que entrando parvos saliireis portentos. 

i Voltou a Musa bons leitores! 

,—O Diabo, que é grande em nigroniancias, 
iQue excede a todo o mundo em traficancias 
IPara evitar a pecha de beocio, 
•Com rapazes fugio de ter negocio. 
\Enopo, que do mundo via as manhas, 

'"Versado mais que todos em patrauhas, 
Dizia—que conluio com meninos. 
Aos doutos transformava em ruins mofmos. 
Porém a humanidade ambicio 

Diante de tanto orgulho, 
Tanto honor, tanta altivez 
fugiu-me a Musa espantada 
Nos salões da estupidez. 

Continuo, contagiado pela fídalgnia, a \. 
var que: 

Homem não fiquei não, mas paspalhãu. 
Diante de «ia Barão outro barão. 
—Os srs. Emygdio e Antônio Carlos abri- Correndo pela trilha tortuosa, 

ram «ma casa de instrumentos mtisicaes á Com vicios degradantes em parelho 
ma de S. Bento. E' um uioDiorumcnto de.Despresa da virtude o bom conselho. 
que muito Carecia a terra de Amador HuenojAssim Dom Charlatão afidaigado, 
da Ribeira. Da casa de Guiné filho c inorgado, 

Antes porém de vir a publico este notável arauto e passavante em Muxicongo, 
empório de gaitas e sanfonas, os filhos de Pi-;Entre os quaes é primeiro noijimbongo, 
ratinim eram já credores: de encomios pelo ta-[L'nido ao sábio Hei desnarigado; 
lento com que improvisavam rebequeações najVelliaco de capello e jubilado, 
vida do próximo. .pa nobresa cedendo aos mãos engulhos 

Agora podem folgar os namorados. .Metteu-se a traficar em cascabulhos. 
O estabeleci monto vem, sobre outros pro

gressos innumeraveis, acudir de prompto ásjVestiu-se o meu fidalgo em ponto branco, 
necessidades amorosas, jNo semblante fingindo riso franco, 

Sabem todos de que utilidade serão os ins-|E as nádegas voltando ao palaccte 
trumentos importados por esses senhores para|Sem ter atraz de si guarda ou piquete, 
as operações de bymineu. ;A passos de guínilha qual sandeu, 

Orpkeu, nos dií a historia, a tocar flautado hotel se-diríge do Atheneu, 
a as duras penhas, adormecia as feras e 

detinha as catadupas no dorso das monta
nhas. Que muito é pois que um joven ame
ricano armado de trombão, instrumento elás
tico e prodigioso, ora curto ora comprido, em 

Alli chegou cançado e coxeando 
E sem mais mtremetites foi tratando 
Com o famoso Sei da picardia 
A compra d'csta regia albergaria, 
Foi tudo dito e feito n'hum momento; 

file:///Enopo


A proposta, a perinuta o pagamento; 
K o negocio fixeram tão sabidos. 
Que os hospr/J/s- também foram vendido! 

Prepara o Pagauim <le Collegfo 
Aos comprados um novo sortilegio; 
Por que dYsfca locauda, á surrateirn. 
Nào-se-fossem, burlando a pepineira: 
Consistia a maranha n'hiun,jantar. 
Que sem paga mando u-1 li es logo dar. 
Dizendo que o prazer de possuil-os 
Era a causa somente de servil-os. 
Porém a rapazia zumljeteira. 
Sentindo nialsiuada a rinuf/reira. 
Depois de enipan turrar-se na mamata 
Deixou estupefatto o grão Cliarlatn. 

Irrita-se o fidalgo, ob que pagode! 
A's portas do hotel o povo açode; 
E a guapa raparia dando á niaia 
Ferrou no paspalhão tremenda vaia! 
., Agora, sim senhor, exclama o stote. 
.. Confesso que levei grande calote; 
.. Do perdido salvar já não lia meio, 
.. Que os rapazes em mim pozeraro frei* 

Oli! razão teve iso/w no que disse, 
(E que eu supposto liaria parvoice) 
—Que negocio travado com meninos 

Aos doutos transformava em ruins ui< 

Leitores vou deixar a férrea peitna. 
Que a dormir o uançaço me-condemtia: 
Deseja-vos saúde em doce pax 
O vosso humilde servo 

!—A quem descobrir unia uiachina a vapor 
;para a rápida entrega das cartas e jornaes 
logo que chegãn as malas:—uma aposentado
r ia com o sol por inteiro de um administra
dor de correio. 
'—A quem descobrir a vara de Moysés para 
tocar segunda vez no secco chafariz do pateo 
;da Misericórdia:—um emprego vitaligio de 
'fiscal da várzea. 
-—A quem decifrai' em vulgar o horóscopo de 
• Solaiio Lopez e o do seu irmão Benigno;—-o 
emprego de redactor em chefe do Semanário 
ide Assumpçâo. 
:—A quem descobrir se .S'. Paulo esteve alguma 
vez nesta capital:—uma ma clima de amolar a 
paciência. 

MUSEU .MILITAR DA COIíTE. 

(LIS17 DOS OBJKCTOS KX VIA nos ]>!•: s 

NOVOS PRÊMIOS A flONCURSO. 

—A quem descobrir um meio pronipto esegur 
de fazer dinheiro em casa (gênero este de que, 
ha tanta caiestia), e sem intervenção da poli-! 
cia:—uma carta de credito franco para a ilha 
de remando. 

1."—Um tlrayão. •i."—um machado. 3.*— 
Uma paira. 4.°—Um par de sapatos de um 
voluntário em viagem para Matto Grosso. 
5.°—Uma espingarda de um patriota, fi."—Um 
cliapeo de um guarda nacional cnbiilistn. 7.°— 
Umas chilenas de Amador Bueno. S.°—Uma 
espada de ordenaiiça do tempo das milícias. 
0."—Uma farda de capitão-mór em exercício 
activo. 10 e 11—Um par de calças e um dito 
de meias pertencentes a Braz Cubas. 12— 
Uma lança antiga do S. Jorge de S. Paulo. 
1H—Uns troncos de arvore especuif. para a 
construcção de uma nova peça igual á da 
Bahia. 14—Varias espingardas achadas em 
Bntiicatú depois da conspiração do Tira-Drii-
tes. 15—Um par de botas pertencentes ao re
ligioso e valente padrinho do sr. Thomaü. 
1 ti—Alguns foguetes de reserva, da 1.» foliado 
Espirito Santo nesta capital, até á sua con-
gummaçSo. 

l.itotypo de H. Schroeder, Rim Dir 
SiÜ. Paulo. 



—Pois é verdade que S. Pedro nunca esteve em Koina?! Xarta; 
j meu compadre Ohumhiiiho, que jn descobrio que S. José nunca esteve 

,ii mliu-mar-me com o 
o ttaeatro desta capital.. 

—Como é que a gente passa perto do sol e no entanto está chovendo?! 
—-Pois nào sabes que Iio.je está tudo falsificado. 



JORNAL DOMINíilTIftO 

Aüiri! sr.-Thomajt!... o negocio vai mal: a guerra continua, a agricultura definha, e 
Vummercio paralyaa-ee! temos fome; os lavradores não cultivâo 

—Nào é tanto assim: a cultura do algodão nada vale? 
—Valhn-nos isso: bom será que em quanto plantamos a Ji/oilào, tratemos de mandaro 

IMrnguiiyos ylaniar batutas. 



Diabo Coxo. 

A curiosidade é o distinctivo das Moscas c 
das mulheres desde a nossa mãe Eva, si é que 
ella existiu. 

A curiosidade produzio a experiência. D'el-
la tirarão as mulheres cm todos os tempos in-
numeras vantagens, ao passo que o homem, 
desde o pacova Adão até á minha pessoa, ha 
sido victima das suas desastrosas consequen-

Diz o provérbio: 
Quando Deos tira os dentes alarga a gueíla. 
Daudo Deos a curiosidade á mulher dila

tou-lhe consideravelmente a garganta; e não 
tendo dado ao homem um canal tão largo 
certamente que privou-o do uso da curiosi
dade. 

A experiência na mulher vem da curiosida
de pueril, seduetora c inconseqüente. No ho
mem, porém, resulta ella do juízo, do crité
rio e do bom senso. 

As vezes o homem fazendo-se de mulher, 
dá de mão ao circumspecto juizo para correi 
como pateta atraz de borboletas e faz-se cu
rioso á moda feminil. E' este do homem o 
estado mais lastimável. 

Eva que tinha licença para ser pueril e cu
riosa, contra as disposições do Kteruo, nào 
respeitou os fruetos que pendião buliçosos da 
miraculosa arvore da sciencia do bem e do 
mal; e porque d'estes a esqueBÍtaforma lhe 
excitasse a roaz curiosidade, ou porque tivesse 
ella predilecção pelas cousas engoliveis ati
rou-se á arvore, colheu os fruetos, chupou-
lhes a polpa e o sueco e mais esfaimada que 
uma giboya engoliu os caroços. 

Dizem que o primeiro fructo es ti vera a 
ponto de lhe não transitar pela garganta; mas 
a mulher que não foi feita para recuar diante 
de obstáculos d'esta ordem, com um segundo 
e mais um terceiro fructo fez escorregar para 
dentro o primeiro, que desemparrou de chofre. 

Alegre pela victorift que acabava de obter, 
si bem quo lhe ardesse ainda a garganta não 
aó pelo eugolimento dos fruetos se não pelo 
doa caroços, foi-se ao p&palvo do Adão e o 

convenceu de que devia também gosar as do
çura* do fructo delicioso, que ella vinha de 
ihuebar. 

Ora si a mulher nào nasceu para pasmar 
diante dos obstáculos, o homem não veio tam
bém ao mundo para resistir ás provocações 
feminis. Pegou na isca, como hoje se diz em 
linguagem vulgar; e sem atteuder á estreitesa 
da guela, necio e sem mais processo prelimi
nar introduziu n'ella o primeiro fructo. Oh 
tolo, que tal fizeste! 

0 fructo penetrou, lá diz a historia, com 
prazer inaudito da senhora Eva, que ria a 
bom rir pelo ver introduzido nos gorgomi-
los do pobre diabo; mas os caroços? esses 
estarião pendentes até hoje si o pae da hu
manidade se não tivesse mandado mudar para 
o céo dos crentes. 

Foi Adão .1 primeira victama da curiosida
de, assim como a mulher quem, movida pela 
curiosidade atiçou, pela vez primeira, o ho-

para a tenebrosa perpetraçào do pecca-
do. E apesar d'esta memorável lição, dos 
exemplos attestados pela historia firmada pela 
'.dade dos séculos, ainda o homem adora a 
futil curiosidade e a segue olhiveudado pelo 
labyrintho inextricavel das catastrophes. 

Eu; eu que sou o Diabo e que tenho uma 
perna de menos ainda deixo-me dominar ás 
tontas pela curiosidade. 

Era em nm dos dias da finda semana; foi 
sexta-feira, dia aziago para os bons chriBtãos 
como eu. 
Em um dos fronteiros salões do Hotel das 
Quatro Nações, senti-me impascientado pela 
fatal curiosidade. Foi causa do meu súbito 
frenesi uns rumores vagos que de continuo 
soavão por baixo do assoalho. 

Todos vós, sabeis, que o Diabo nunca pec-
cou por imprevidente, rasão pela qual está 
sempre em renhida lueta com o sábio governo 
d'este portentoso império, que no inferno é 
simbolisado por uma preguiça carregando ás 
costas uma tartaruga do Amazonas com des
tino ao Rio da Prata. 

Tirei do bolso uma verruma e fiz uma bro-
no assoalho para observar os rumores ca-

vernosos que impacientarão-me. 
Grande e grossa era a verruma, leitores, 

que n'este momento vos impressiona; porém 



vós sabeis que quem broquea cousas espessas 
ha mister de instrumentos colossaes. 

Feita a broca appliquei-lhe o olho. 
O meu olho sem a broca de nada servia-me, 

tanto que me foi preciso abrir a broca para 
satisfazer a curiosidade que me ia iralma; 
como a broca sem o olho seria um furo sem 
utilidade; mas a juneção d'estes dous órgãos 
produzirão um fenômeno espantoso ante E 
minha perspicácia. Espiei pelo furo evi....... 
o que peusaos, leitores? 

Uma casa de penteação!... Admirável es
tabelecimento, por certo; pois a instituição 
de uma casa com o fim exclusivo de penteai 
a humanidade pelluda é digna de acurado es
tudo. Quaudo eu digo—pelluda—é porque 
dos homens só um terço tem cabellos; e des
tes a metade é calva. As cabeças calvas, sa
bem-no todos, são como os queijos flamengos: 
engracbão-se para evitar o bolor; mas não se 
penteiào. A penteação n'um calvo seria of-
fenaiva da dignidade de S.-Pedro, além de que, 
falseando os princípios dogmáticos em que 
esteia-se robusta a santa fé romana daria cau
sa a grave rompimento entre o Papa e os ca-
bellereiros, com prejuízo irreparável dos fabri
cantes de cosméticos e do genuíno óleo de 
babo; 

Espiei, como dzia e vi em primeiro lugar 
um indivíduo de á6 aiinos de idade, vulgar 
nas fôrmas e mais ainda nas palavras, de ares 
acapadoçados, suissas á inglesa, poréro li 
cm corpo e alma; emplastada a cabelleira, 
vivacidade zorratica e arranhando em perro 
francês os nomei dos compositores de óleos, 
perfumes e pomadas. Ouvi pronunciar o seu 
nome, e si me não falha a memória, começava', 
em—Ave—e acabava em—Lino—. 

Era um manequim de engonços senão des
engonçado; ligeiro de pernas, rápido de mãos 

Sentia, de meiguices transportado, 
Não ter dez mil cabeças empellada» 
Para serem do moço anedi&d&s ! 
E si vera sst fama quanto diz-se 
Pentea o Avc-Lino com denguice, 
Que leva de vencida a francesada 
N^sfarte sobremodo reputada. 

Si o freguez já escabreado por passadas 
mantas franzia a testa e carregava o sobr'olho 

mirar o frasco de frangipani que pretendia 
comprar, desenrolava o amestrado caxeiro 
uma factnra pela qual, sem auxilio dos praxis-
tas prova ao comprador, que o frasco é vendi
do por metade do custo e que o amo soffre 
com a venda mortal prejuízo; é verdade que 
a factura foi fabricada em casa. 

Esta penteação com quanto seja de espécie 
não prevista pelo freguez, rende para o dono 
da casa o dobro das que são feitas i bando-

e pente de marfim. 
i pomadas preparadas em casa, coloridas 
vfírmelhão da cbina e aromatisadas com 

essência de canella passão por francesas no 
preço e no letreiro. E' mais uma terceira 

teação que unida ao macassar de óleo de 
ricino envernisa de alto a baixo os gamenhos 
de bom gosto. 

0 pó de arroz habilmente extraindo da 
gomma de mandioca constitue uma daa mais 
lucrativas expeculações em honra da indus
tria nacional e proveito do autor. E si al-

mortal profano pretende pôr em duvida 
a puresa de taes ingredientes, atacào-lhe, pela 
frente, uma douta citação de Eduardo Pinaud 
ou de Mr. Pivet que o deixa maravilhado e 
banzeiro, como o matuto depois de ouvir uma 
citação latina feita pelo gordo vigário da sua 
freguesia n'um retumbante sermão de petas. 

Eis, leitores, o que é uma casa de pentea-
equitandeiro de língua, apregoando a porten-|çSo á portuguesa. De outras me oecuparei 
tosa efficacia dos olorosos líquidos que pro-|mais de espaço. 
curava impingir no desmiolado bando que C 
rodeava. 

Tinha em punho um largo pente de marfim 
& guisa de facão de magarefe — 

E a gente penteava com tal fúria, 
Dando aos dedos taes quebros de luxuria, 
Que aquelle que gosava o penteado 

Tudo isto ao ferro devo 
Que eu trazia naalgibeira; 
Effeitos são da verruma 
De ponta romba e maneira. 

E' da classe das rombotdes 
Mas de origem perfurante: 



—E" galctte! •—K" JHKIÍHI) —E' brô»! —E' gateau iles 
Decidiu-se fl questío, tanto que a cousa deu em bolo. 



O Coração e o Dinheiro, trazem louros e mtttresses: Aos adores, palmas; ao author, 
louros; ao publico, coração; á empresa, dinheiro. 

As pennas das águias e as pennas das pe- | Abençoada mocidade, que tem Orença. A 
•juenas aves, promettein grande vôo nos ares | crença é a Fé. A Esperança deve animai-», 
do Arehiro Lillerario. | se a Caridade do publico for justa. 



Enroscado tem o bico, 
Pertence á raça volante. 

Não diz a historia quem fosse 
D'este instrumento o autor; 
Porém afirmão que fora 
Um galhardo furador. 

A pólvora dizem irue um frade, 
Descobrira por accaso; 
Si outro a verruma forjasse 
0 mundo poriào raso. 

COMEDIA. 

Foi n'um dia àesplceu, si não me engano, 
Que Deus creou o mundo. Uma tal obra 
O deleiso do auetor assaz revela. 
Os anjinhos do céu, talvez um dia, 
Cançados de brincarem sobre as nuvens 
Com o globo do sol e com os astros, 
Caprichosos—quaes são todas crianças— 
Grupárão-se a chorar aos pés do Eterno, 
Como os loiros meninos cá da terra 
0 collo paternal também procurão 
Chorando em altos gritos. Commovido 
Como bom Pae que é"—o Deus bondoso, 
Querendo apazigual-os, prometteu-lhes 
Com um brinco galante divertil-os. 
Eil-os que os céus atroão dilirantes 
Com gritos de alegria; sobem rindo 
Nos joelhos de Deus, e já contentes 
Suas faces amimão co'as mãosinhas. 
—„ Esperae " disse o eterno aos loiros anjos 
E apoz comsigo mesmo:—„ Com crianças 
A cada instante o próprio Deus sujeita-se 
A loucuras fazer! „ — Depois se erguendo 
Disse: —Faça-se o mundo!—e sobra o espaço 
Se viu apparecer no mesmo instante 
Uma bola de terra, que gyrava. 
Os anjoa enleiados contemplavão 
O exótico artefacto: o Deus bondoso, 
Tornando um pedacinho da tal bola, 
Com elle formou rápido um boneco. 
„ Vinde agora, meus filhos;—eis o brinco, 
Que ha pouco prometti-vos:—é o homem. 

Para mais divertir-vos, insufflci-lhi; 
Encontrados paixões ao dar-lhe a vida. 
Do orgulho o mais estulto íil-o preza, 
Formei-lhe o coração de fel e ceno, 
E no bojo vazio de seu craneo 
As fumaças soprei do meu cachimbo. 

Bem vedes, que o boneco é curioso, 
Ha de assnz divertir-vos certamente. 
Espero que no espaço de algum tempo 
Entretidos com elle, estas abobadas 
Não fareis estrugir com vossos gritos; 
Concedeudo-me assim alguns instantes 
De plácido repouso e doce somno, 
Em paga do prazer, que vos ofPreço. 

Ah! eu ia esquecendo-me: Bí acaso 
Algum dia cançados da comedia, 
Que ides assistir de camarote, 
Descjardes dar fim ao tal brinquedo, 
Ouvi: será inútil aecordar-me; 
Com a mesma presteza, com que viste-m 
Fazer surgir a bola e o seu boneco, 
Podereis desfazel-os n'um momento. " 

Já bocejando o Eterno proferira 
Estas ultimii8 phraees. . , Em seu leito 
Apoz alguns instantes resomnava. 

Do manequim, porém, que é feito agora? . . 
' ' ida representa sobre o globo 

Divertirdas comédias. Sempre bufo, 
Um sceptro empunha ás vezes arrogante, 
Outras um pandeiro, e então de guizos 
Orna as vestes, que traz. Por phantasia 
Elle um dia trajou rica tiara, 
E sentou-Be n'um throno... 

Confessemos 
Que tem bastante aal a tal comedia. 
Os anjos devem rir ás gargalhadas 
Diante detaes scenas.. . E'provável 
Que tão cedo não queirSo desgostosos 
Desfazer artefacto tão galante. 
E por isso é de crer que Deus tão cedo 
Também do doce somno não desperte. 

Mephistophéles 



MEU TESTAMENTO. 

Já me sinto morrer—meu testamento 
Sobre o leito da morte vou fazer; 
Deixo o meu corpo—e que na morte ao menos 
Elle mereça a sorte que vai ter. 

—Fabriquem do meu craneo uma medida 
Para vender cachaça nas tabernas, 
Sirvão de páos para tambor de guerra 
Os ossos principaes das minhas pernas, 

Sirvão meus cabellos de enchimento 
A alguma melancholica peteca, 
Ou aenão facão delles uma corda 
Qu'enforque toda velha perereca. 

Em aros de lunêta se convertão 
Os ossos mais delgados de meus braços, 
Mas que d'ellas se sirvão tão somente 
Namorados—pedantes—ou palhaços— 

Tire-se-me do peito com cuidado 
0 sacrario d'amor—o coração— 
E posto em hasta publica—elle seja 
De quem partir o lance de um tostão. 

Os meus olhos também, e a lingua em tiras. 
Se apresentem na praça do mercado, 
O dinheiro da venda dê-se ao padre 
Qu'uma missa disser p'ra algum malvado. 

De certa parte os ossos eu reservo 
Para aros de oceulos da. . . . Policia, 
E que por meio d'elles ella enxergue 
Qual o fim que levou a.pudicicia! 

Sirvão de graxa ás botinas—o tutano— 
Se após a morte não levar a breca, 
E os cabellos em posthuma desordem 
Sirvão para almofadas de peteca. 

Facão da pelle do meu corpo—relhoa 
Que sirvão d'algum prestimo ao peão. 
E p'ra lavar ceroulas de Vigariol 
Facão da carne podre. , . . algum sabão. 

Só Be abra ao meu bucho a sepultura 
Qu'elle merece a pena que vai ter. 
—Em seu bojo escondeu muitos manjares— 
—Vá no bucho da terra se esconder. 

AUTOGRAPHO. 

Dlm. e Rvdm. sr. Vigário Geral. 

Diz Dona F. . . . moradora da parochia de 
Santa Iphigenia, que tendo, por mercê de 
Deus, fallecido á noite passada pelas duas 
horas, de uma comoção cerebral pelo attea-
tado do medico que neste juncta, que ella 
supplicante é catholica, apostólica, romana, e 
que por isso está no caso previsto pelos sa
grados cânones, de merecer sepultura tempo-
lar; portanto 

Pede a v. s. benigno deferimento 

E. R. Mce. 

A rogo da Supplicante 

O Bacharel F. . . . 

NOVIDADES DO INTERIOR. 

Consta-nos que, ao chegar aos nossos cen-
troB produetores de caffé, os números do Diá
rio, em que vêm as cartas sobre o algodão, os 
fazendeiros mandarão derrubar todos os caf-
feBáes, para plantar algodão. 

Lastimamos este desastre, que nos deixa 
Sem colheita este anno. 

Também causou grande abalo a leitura 
do artigo fundo do Correio Paulistano do dia 
9, pela noticia de que nem toãos haviao de 
marchar; pelo que muita gente internou-se 

Io matto. 
—Falla-se em Itaquaquecetuba que vai-se 

fundar uma associação, para tratar de reim-
primir as Conversas a Vapor do Correio JPau-
istano 

Litotypo de H. Schroeder, rua Direita 32. 



SAI) 1\U'U> tJOTTON SCITIA' ASHOCIATIOX 

•alvaçíio da pátria agrícola pelos engenhosos lords A. Cotton e II. Cottou Gin. 



ASSííHíI-íI; n'cí(a typ.i-
raphin •> .VN100 por 12 
lumerna pura a capiuil: 

B&OIIO para fura. Nu-
aviils.. 500. 

JORNAL IHiMINi.CKIKn 

llm. Snr. S. Pedro:—Faça-me o favor de dizer si esteve ou nilo em Roma; porque des-
contiio que aquilJo lá por baixo acaba em grande pancadaria. 

—Ora sebo: diga a esses diacutidores que não me amolem; e qttu víto u . . . . Cotia per
guntar ao vigário. 



Diabo Coxo. 

OCCUKKESCIAS DA SEMANA. 

Antes de dar cabida ás eousas irrisórias 
por sua naturesa tratarei de um facto, que 
profundamente magoou aos bons paulistas. 

Retirou-se para a Europa o sr. dr. Guilher
me D. Reimudt. medico distincto, que gran-
geou a publici estima no curto período 
que aqui se demorou. 

A classe dos desfavorecidos da fortuna, que 
avulta 11'esta cidade amargamente deplora a 
partida d'csse amigo prestimoso, medico infa-
tigavel, caridoso sem alardo, que tantas lagri
mas enchugou aos desvalidos no obscuro th 
gurio da virtude. 

Escrevendo estas linhas não faço mais do 
que reproduzir os sinceros sentimentos de 
quasi uma população inteira, aos quaes uno 
as minhas amistosas sympathias, para que 
saiba o sr. dr. Reinhardt, que o Diabo não é 
tão máo como 110 pintão; e se não fora o hor
ror que tenho pela medecina dava-lhe um 
abraço de Tamanduá. 

EBtá findo o canto-chào. 

Chegou á capital, quero dizer, achacara do 
sr. Felicio Fagundes, meia legoa distante 
d'esta cidade, a primeira locomotiva da es
trada de ferro. 

Segundo proclamarão as pujantes redacçõe: 
do Diário de S. Paulo e do Correio Paulistano 
forão os trens comprime atados por uma multi
dão de pessoas gradas entre as quaes avulta-
vâo os exímios diaristas, reinando entre todos 
indisivel enthusiasm n. 

Não creia, porém, o respeitável publico 
n'esta verdade do 1." de Abril; são palavras 
tabelliõas, que servem de preâmbulo em todos 
os noticiários. 

As pessoas que lá forão admirarão de boeca 
escancarada a tal cousa, e algumas mais cu
riosas, senão tolas, aproximarão-se d'ella 
para verificar si era de ferro ou de borracha!... 
outras murmuravâo com desdém:—pensei que 
fosse obra mais custosa; porque melhor 

poderia fazer na fabrica de Ypanema. Uni 
tropeiro que estava a meu lado exclamou com 
admiração:—De certo ha de ter umas dez pes
soas dentro do caixão para virar as rodas! 
Até um empregado publico de elevada cntlu*-
í^orta disse que lá não fora porque não queria 
ser testemunha de desgraças!.... 

Dizem que o sr. Fagundes abundou em café 
e orebata para os seus amigos que bí furão; 
eu, porem, nada vi. 

Houve no dia de S. Tbeotonio uma folgaso-
na pândega em certa casa da rua da Consti
tuição. 

Estavão (erào trez Gallileus e três bellas 
Magdaleuas) estavão brandamente postos sob 
os ternos influxos das baechicas HbaoÕes 
quando dois bárbaros Fariseus disfarçados 
entrarão de chofre e a duros piparotes de pe
roba poierào na tangente os três amave-ís li-
badores. Reinou grande susurro e uma das 
morenas filhas de Jerusalém cabia prosaica
mente dentro de uni grande balaio de garra
fas de cerveja, do que ainda hoje conserva 
vestigios. 

Conquistado o posto os Fariseus diverti -
rão-se á larga ã custa dos fugitivos. 

Terminou a festa com tremenda muafa de 
uma das sacerdotisas. 

„Pede-se ao sr. Diabo Cozo, que por ser 
leal e inimigo do bicho "raposa fuzile na se-
ihoraN.... para que não se acostume a comer 

^allinbas d'aquellas que certo joven bifa á 
noute nos quintaes dos visinbos. 

„Si ella gosta de gallinhas que choque ovos 
irie pintos." 

O inimigo da filança 

Dizendo certo advogado, ha poucos dias, 
1 uma das sessões do jury, que alei crimi

nal em nosso paiz só era applicavel aos po
bres, tra quanto que os fidalgos, e os barões 
d'ella estavão iseutos, porque similhnntes ao 
mentecapto não tinhão imputabilidade, levau-
tou-se um cidadão jurado que tem arrobos de 
estribeiro e furioso como um bode em tempo 
de verão, exclamou: 

Repilo a insinuação; eu também sou fida!-



go e não sou louco. • Tenho um primo barão 
feito por Sua Magestade. 

„Retire a expressão; porque eu não consen^ 
tirei que se menoscabe a obra do Monar-
cha...." 

E ficou o publico sabedor de que os fidal
gos e os barões são obrado Monarcha 

„ Pergunta-se ao Diabo Coxo se os estudan
tes que se tem offerecido para Voluntários da 
Pátria hãode defendel-a de frente e de mo
chila ás costas ou de banda como officiaes?" 

Um Voluntário artista. 

Apesar de ser eu o l}Íabo e de crer firme
mente no patriotismo da mocidade não sei 
o que lhe diga, sr. Voluntário. 

—O que houve na reunião presidencial? 
—O presidente pediu o concurso de todas as 

escrecencias políticas para a organisação de 
novos batalhães de voluntários. 

—E o que responderão essas eminentes 
protuberancias? 

—Que s. ex. fizesse o que lhe viesse á mente, 
porque, depois da obra, acabada todos dirião 
amen 

—E o povo, o que dirá de tudo isto? 
—Q-.ie para onde o nosso mestre mandar ire

mos todos. 

—O que fazem os selectos conservadores di
ante da lacrimosa Pátria que estremecida 
geme? 

Conscrrão-sc sobre as pepineiras outr'ora 
empolgadas, e á guisa de macacos velhos, re
petem estes esperituosos versos de João Bap. 
tista Rousseau: 

Este mundo é por certo uma comedia 
Onde faz cada qual o seu papel; 
Com hábitos diff rentes são actores 
Ministros, Bispos, Reis, conquistadores, 

Nós povo, de tropél 
Na platéa sentados, 
Dos grandes escoiciados, 

AB varias scenas vemos e escutamos; 
E como para isso assaz pagamos, 

Si representão mal, 
Por nosso cabedal, 

Aos actores então pateada damos. 

SAUDAÇÃO 

A O S R - H - M - D E C 

Distincto actor 

dos 

Brados da Pátria. 

Scentelha viva na amplidão cerulea, 
No fluido aéreo, no zimborio infindo, 
Oh fulge, fulge radioso lume, 
Nimphoide bello n'um salão que á lindo! 

Na curva etherea que os planetas cobre, 
Aonde nadão os subtis vapores. 
As densas nuvens as sidereas luzes, 
Tu brilhas, brilhas, com gentis fulgores! 

No largo aberto, na extensão sem fim 
Aonde nasce a carabiante aurora, 

inca empalleças desmaiando á tarde, 
Bem como um anjo que febril descora.... 

mais alto ether lia um igneo facho, 
Um fogo eterno que clarea tanto! 
Um olho aceso contemplando os orbes, 
Como èlle, brilha, o teu engenho santo! 

E'B uma alma generosa, 
Que alimentas o martyrio, 
Existência orgulhosa 
Victima do teu delírio. 

Istes versos são copiados dos Brados da 
ia, e invertidos como elogio ao seu«cfcf). 

OS BRADOS DA PATEIA. 

{Transcripção anotada.) 

URUGUAY 

Com teu semblante turbado 
De cólera, num feio brado 

A esbravejar, 



—Meu senhor:—Faz-me o favor <le dizei aonde existe a rua da Freira 
—A rua da Freira não existe mais. 
—forno, senhor? Pois o une fizera o ila minha easa? 

Vista '1» !"<':<) '•!!• que parou n primeira locomotiva vinda ih 





Porque em dosvario, 
Tu, o' fogoso rio, 

Buscas o mar? 
—Para imitar!... 

Irado athleta das agoas, 
Uma de medonhas 11 

0 teu fragor. 
Tua rabida corrente», 
E' um bramido de tristeza, 

E' um ai de dor, 
—Ah, que calor!... 

Soberbo irmão do Amazonas, 
Nascido nas mesmas zonas, 
Bauhado na mesma luz. 
Ao sopro das mesmas brisas, 
Por que gemendo deslizas. 
Que máo fado te conduz? 

—Duse, o' laptu!.,. 

Qual Jordão de grandes vagas 
Tu comas nestas plagas, 
Nestas plagas do Brasil, 
Aonde maravilhas mil 
Surgem a todas as horas, 
Mas hoje tão triste choras! 

—Tuas caiporas!... 

Outrora lindas paisagens 
Enfeitavão as tuas margens, 
Como um adorno mimoso 
Da virgem no colo airoso; 
E as aves vinhão pousar 
Junto a ti, filho do mar. 

—A resmungar!... 

Nas tuas águas espumantes, 
Como um lençol fluctuante, 
Em teu confuso rumor, 
Soarão cautos de amor, 
Era claro o rosto teu, 
Renectia a luz do céo; 

•—No teu chapéo l 

Ao teu rouco murmúrio 
Tudo se tornou sombrio; 
O arvoredo é sem folhagem, 

£' morno o sopro da aragei 
Nos ares escurecidos 
Não vagão senão gemidos.' 

—Todos partidos! 

Os pássaros fugirão espantados 
Das tuas bordas, o* rabida torrente; 
Por que tu brames como a tempestade, 
Por qué tu fremes qual vulcão ardente. 

—Quen te—q uente ! 

Das tuas ribas fantasmas se debrução, 
E se atirão nas águas com fragor, 
Como no tenebroso e turvo Tartaro, 
Que rola num bramir, num ai de dor. 

—Oh Deos, que horror!... 

0' meu Deos, quem teu leito 
Quem tua superfície sublevou, 
Em outro tempo bella e magestosa 
Onde o sol tantas vezes se mirou?! 

—Sempre acabou!... 

MAIS PRÊMIOS A CONCURSO. 

—Ao venturoso mortal que descobrir a pre-
dilecção e notar o enthusiasmo popular pela 
actual guerra do Brasil contra o Paraguay: 
um par de olbos de Lynce. 

—A quem descobrir o elo que prende as 
três potências alliadas contra o governo do 
Paraguay: uma nutra fabricada na Confedera
ção Argentina. 

-A quem apresentar um mappa do grande 
exercito do General Venancio Flores: uma 
carta de presidente conquistada pela rebeldia. 



—A quem descobrir uni meio expontâneo 
de apprehender Voluntários para o serviço 
patriótico dn guerra: carta-branca de recru-
tador. 

—A quem revelar o mysterio de instruir, 
sem estudos, meninos nos collegios da Capi
tal: uma taboleta de hotel, pintada na secre
taria da instrucção publica. 

—A quem souber por que artes certa se
nhora legou seus bens ao Seminário Episcopal 
e um escravo a certo Frade, deixando em 
extrema pobresa um seu irmão artista labo
rioso e honrado pae de família: um diploma 
de Frei Tassalho. 

—A quem souber o fim que levào as cen
tenas de milhares de contos de réis com que 
o povo concorre para o thesouro publico por 
meio de tributos: um exemplar da historia do 
supplicio das Donnides. 

—A quem descobrir o que vão fazer ás 
câmaras todos os nnnos os sábios legislado
res do Brasil: um exemplar da arte do Padre 
Antônio Vieira. 

—A qu#m disser a rasão por que o tribu
nal do jury compCe-se exclusivamente de ar
tistas, empregados públicos e militares: uuifi 
estatua da relaxaçào. vestida de juiz de Di
reito, 

—A quem souber o meio pelo qual os rudes 
tahcrneiros se transfonuão cm capitalistas e 
commendadores: um miisso de notas falsas e 
algumas falleucias simulada*. 

—Ao ardiloso juiz de isicto que soubi 
meio pelo qual se possa obter ilispeiisa de 
comparecer ás sessões do tribunal do jury 
sem escusa legal: uma Cunha de livreiro es
perto. 

—A quem disser a rasão por que certas 
senhoras, durante os espectaculos no theat 
não deixâo de conversar um só momento, tor
nando-se importunas aos espectadores dos ca
marotes visinhos: a descoberta do motu-con-
tinuo íruma lingua de mulher. 

—A quem revelar o motivo por que nenhum 
medico da Capital quiz acceitar o cargo de 
delegado da juneta central de hygicne afim 
de ser aqui posta em execução a lei que pro-
hibe de curar aos que não possuem titulo le
gal: um pão de dois bicos c uma opa da ir
mandade do Bom Jesus dos pannos quentes. 

—A quem tiver a coragem de denunciar 
quanto comem diariamente de milho e capim 
os cavallos provisórios do corpo de Perma
nentes que andão morrendo de Janeira: um 
tratado completo de prestídigitação. 

—A quem descobrir o meio mais fácil de 
conduzir patriotas ao campo da honra sob o 
•egimen do Conde Lyp: um cento de chibatas 
para escovar Voluntários. 

A quem traduzir o apoio sincero presta
do pelos conservadores ao actual presidente 
da província: uma mascara de Jano. 

•A quem disser a causa da retenção ou 
estreitamento de que foi acommettido o cha
fariz da Misericórdia, que ainda mais se ag-
gravou depois da doutíssima operação que 
custou a província 5:0008000 rs.: um Moyses 
naturalista fabricado na Alleinanba. 

—A quem advinbar quando dará o privile-
» as prodigiosas pennas d'agua a tanto es

peradas pelos seqniosos habitantes da Capi
tal: um Ttibniro corrente no largo da Sé. 

A quem souber porque anda a sandice 
tão ligada ás ronsas da igreja: assignatura 
grátis por um anuo do periiwlico—A Religião 
cm S. Pttulo—. 

-—A quem disser como o sr. Nicoláo Huus-
car fez e conserva dentro do Mosteiro de S. 
Bento uma bellissima virgem de 20 palmos 
de altura: uni Breve posthumo do Papa Ale-
:andre VI. 

—A quem explicar por que os nossos civi-
lisados pratricios do Rio Grande degolão os 
prisioneiros, imitando os hábitos dos bárbaros 
paraguayos: a cabeça do assassino de Bean-
dro Gomes. 

•A quem publicar as notas diplomáticas 
trocadas entre os governos do Brasil e do Pa-
raguay, antes de começai1 a guerra actual: 
uma colmeia politica cheia de Zangocns. 

A quem descobrir por que meio se-intro-
duziu no matadouro publico um boi que fora 
d'etle fallecera de morte natural, sem embar
go do que foi esfolado e vendido ao povo: um 
diploma de vereador limado. 

Utotypo de H. Schroeder, rua Direita 88. 
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Aiceilain-íe artigos e 
liescnhol que poderio ser 
ornados em caria nests 
irpugraphia. Não se res 
um:m .iitigosu desenhos. 

SÃO P A U L O 

Assigna-so n'esta lypo-
aphia a 59000 por 1Z 
imeros para a capilal; 
68000 para fora. Nu
tro avulso 500. 

i D E S E T E M B R O 

10I1XAI, DOMIX(!l"KiJ iO 

*z ra ŝ"." 

—Snr. Thomaz, qual é a differença que ha entre os nossos jornaes 9 as paredes? 
—E' Illm. Sr. que um se escreve de dia, e outro á noite. 
—Quem são esses tvpographos noturnos sr. Thomaz? 
—Ei-los Illm. Snr., todos aqui enrabados. 
—Vá limpar essas paredes, sr. Thomaz. 
—Já fiz cal para branquea-las, illm. snr. 



Tolcgraphia amorosa. 

Veio a lume de novo o grande Erasmi 
Retumbante poeta de moçoilas, 
Que ao sou cantando de cometa eôa 
fnecnsos queima nas gentis caçoilas. 

N'um feke de papoulas nuearadas 
Reunt o bogarinho, a rosa oleute, 
Sete-centas saudades desfolhadas, 
Que amor lhe faz brotar do peito algente. 

Suspiros a vapor vomita ás dúzias, 
Que fazem-lhe na guela hilaridade: 
Síio paixões, que referrem tenebrosas 
Em horrenda feroz veutosidaile. 

Parece que o Adouis despresado 
Da Etla, que era luz de seus cuidados, 
Um laxante tomou desesperado 
E desfez-se de amor cm ternos brados. 

Ha quem diga que o Vatc delirante 
Dez balaios forjara de protestos; 
De juras extremosas trez cargueiros, 
Seis arrobas também de manifestos. 

Quando vai ao jornal depor os fruetos, 
Que a paixão lhe introduz na bola ardente 
Um jumento condiu a papelada 
Soberbo de levar um tal presente. 

Namorar por gazeta! é oousa nova! 
Patente de invenção merece o Vate; 
Porém ninguém lb'a dá porque do metro. 
Não resalta valor de bom quilate. 

O grave redaetor faz de terceiro 
Impingindo-lhe a mecha delirante, 
Da folha o entregador—de recadeiro: 
—Quem viu jamais uamoro tão galante?-

0 velho, que a gazeta assigna c paga, 
Figura n'esta scena de heocio; 
E como o mais esperto embaça o tolo, 
Namora ;i custa dVlle o capadocio!... 

O osso ú concurso. 

(IMITAçãO). 

Repleto e anebo um gitidam presidia 
De cães e gatos ao congresso inteiro, 

Que n'nm palácio havia: 
Mas não resta memória, 
Nem é expressa a historia 

Sc era lacaio 
Aio 

Ou rosinheiro. 

Qual pac da pátria era pleno parlamento, 
Assoou-se, tossiu, tomou tabaco, 

F. até escarrou 
E um osso mostrando á turba anciosa 

Assim fallou: 
^Está aberta a sessão e aberto o concurso!. 
„E quem co'a posta se quizer lamber 

„Faça em breve discurso 
„Seu mérito valer." 

—Noite e dia 
(—Diz um possante cão da Terra-Nova) 
—Eu d'esta casa so. fiel vigia; 
—E quando os ventos procelosos bramem 

—Com fúria dosabrida, 
—0 nauta, com a morte já luetando. 

—Eu restituo a vida. 

Por seu turno o rafeiro 
A sua vigilância faz sentir; 
E diz que, á sua guarda confiado, 
Sem receio do lobo carniceiro, 
Pôde o manso rebanho socegado 

Em paz dormir. 



Uni astuto gato, 
Fallando em seguida 
Disse, que a muito rato 
Tinha tirado a vida; 

E que, desde os saguões té ao telhado 
Os tinha a todos 
Exterminado. 

„Eu por mim, diz o galgo, na carreira 
„Excedo sempre á lebre mais ligeira 

„E, graças ao meu cuidado 
„Nunca a meu dono a caça tem faltado." 

„Tu que dizes?" (pergunta o nosso quiclam 
A um goso fraldiqueiro, que n'um canto 

Estava cabisbaixo, 
E de orelha cahida) 

—Nada valho!... mas sempre a vosso lado, 
—Fiel eu vos-festejo, lambo e sigo 

—E a um aceno vosso 
—Com gosto perderia a própria vida — 
„Toma o osso!... c justo meu amigo, 
„Que atua pretenção seja attendida." 

Ponha-se um homem prezo era vez do osso 
E na vasta fileira dos req'rentes 

Appareça d'um lado 
Um cidadão dotado 

De talentos e virtudes transcendentes; 
Um sábio c justiceiro magistrado; 
Ou um bravo guerreiro, que mil vezes 
Pela pátria pozesse em risco a vida; 

E appareça em seguida 
Ura palerma, um pateta, um idiota 

Que seja o capacho 
De sua excellencia; 

E terá o capacho a preferencia. 

S. da Gama. 

—A. quem descobrir o meio de cultivar Sil-
s noprado, sem que as raízes estraguem o 

solo nem acarretem desordens no Paiz; um 
nariz á romana e um pensenes para miopes. 

—A quem souber a razão porque o capanu-
do Ârgus do Diário ãc 8. Paulo excita ás anuas 
os Paulistas, que dormem o somno da indo
lência, em quanto elle trata com afano de pe-

.s algibeiras: uma patente de egoísta. 
•A quem advinhar porque os bellicos os 

quart'annistas da Faculdade Juridiea, a des
peito da sua proverbial bravura desertão es-
pavoridos das sabbatiuas: um Duarte Furioso. 

•A quem revelar o motivo porque até hoje 
está secco o chafariz da Mizericordia, a des
peito das reclamações do povo que de sede já 
não pode gritar: o conteúdo de certo barril, 
que ha poucos dias, amanheceu sobre um dos 
aparadores de pedra do mesmo chafariz. 

•Aos pudibmulos iwpnbwcs que taxarão de 
imraoral o bellissimo conto escripto pelo im-
mortal Visconde de Almeida Garret, transcrip-
to cm o n,° 3 desta folha: um breve de casti-
dade conferido pelos barhaclinhos da Luz. 

—A quem disser a razão porque o pae e o 
avô puchào o carrào para as festas da victoiia, 
e o neto e o filho arrastão-no para o ermo da 
derrota: dois redactores de sangue azul tira
dos do Paiz. 

Editacs. 

A câmara municipal d'esta imperial cidade 
precisa comprar ou alugar, para uso noctumo 
de seus fiscaes, um par de narizes de trez pal-

de cavallete sobre dons de largas ventas 
com olphato de cão perdigueiro. 

Os possuidores de taes preciosidades podel-
as-hão exhibir uo paço das sessões da mesma 
câmara, tendo o cuidado de, quando conduzil-
as, evitar a passagem pelas ruas Formoza, Mu
nicipal, Casinhas, Quitanda e outras iguaes. 

0 corpo policial provisório, para manter o 
socego dos habitantes d'esta cidade, precisa 
contratar alguns vagabundos, quebradores de 
vidraças, arrancadores de rótulas e arromba-



Gada qual em seu lugar. — Deixem as pennas e pegue cada um no seu instrumento. 

-Marche para o quartel, snis malandro! 
—„Pelo nmor de fíeos. ai:\ leve antes aqUelle suiTão de saúde, que mofa do governo e da lei. 
—Aquellfi foi declarado inCapaa de servir e v. me. nSo. 



Caçii ílc patriotas para voluntários involuntários. 

0 coiisfriirtor de volimlarios Um estrangeiro que se vai ;to palácio representar con-
Santistas, tra oscanicidios illegacs, acompanhado dos seus cães de, 

raça. E o ar. Jí. M. que também vai pedir providencias, 
contra a influencia tias bolas sobre o destino das famílias. 



dores de portas para rondarem durante aiion-l Um dito de farinha grossa para curar p i 
te afim de que possão dormir socegadas nos g 
adros das igrejas c nas portas das taljci 
baechicas patrulhas. 

Si os candidatos a este honroso emprego 
pertencerem a famílias distinetas pagar-se-ha 
soldo dobrado. 

PATRIOTISMO. 

Campinas 28 de Agosto. 

Os ricos fazendeiros d'este Município quo-
tisarão-se para mandar imprimir em volmuo 
todas as poesias patrióticas recitadas nos tbea-
tros do império, nas praças, nas reuniões par
ticulares e mais as que tem sido publicadas 
pelas gazetas, afim de serem enviadas ao Ge
neral em chefe dos exércitos alliados e empre
gadas como buchas de peça contra os bárba
ros paraguayos. 

Um medico distineto dVsta cidade reprova 
similhante idéia como meio ignóbil de fazer 
a guerra; porque taes poesias produzirão ei 
tre os inimigos terrível peste ou devastado! 
epidemia. 

(Carta pmlietilar.) 

An núncio. 

ATTENÇtO! ATTENÇÀO! 

Jesus perante o século! 

No ponto das Caveiras, estrada da capital! 
cidade de Santos, ha um prodigioso thauma. 
turgo que se propõe a praticar espantos sem 

B observadores. 

MARAVILHA SEM PAR ! 

Myst&ioso jantar 

para nove pessoas! 

TJm pequeno prato de feijão pouco adubado, 
Um dito de arroz simples como a natureza, 

Um frango novo com preto»ções a pinto, 
Uma garrafa de vinho de duvidosa quali

dade: 

Soturna 
Pratos de iguarias 3 
Frangos 1 
Vinho garrafas 1 
Agora attenção, fregueses! Aqui é que está 

o milagre. 
Importe do grande jantar 18S000! 

Jesus com um pão e cinco peixes deu de 
comera mais de cinco mil pessoas, di;t a his
toria; porém o Evangelista afllrma que muitos 
forão os balaios de espinhas e fragmentos de 
pão que depois encontrarão-se; o que contes
ta cabalmente a existência do milagre, porque 

parte não pôde ser maior que o tbdo, 
Senhores viajantes! Ao Tbaumaturgo! 
Aqui é que está o milagre, porque os fre

gueses só deixão o dinheiro. 

Autographo. 

(Minuta àc uma representarão feita por certo 
empregado da capital, e por elle apresenttida a 
liguem para corrigil-a.) 

Exro. Sr. 

Tendo-se fechado por ordem da câmara, 
mas sem propagação de impostura a entrada 
do rego lateral que atravessa ambíguo a mo
derna ponte do beco de Santa Cruz onde os 
galés vasavão os cubos de matérias fiscaes, 
represento á V. S. sobre a necessidade de ser 

mesma câmara franqueado o supra dito 
para que n*elle continuem os galés a fa

zer o seu despejo isto em proveito dos guar
das nacionaes que por serem muito estúpidos 
nos esquisitos da cidade podem ser enganados 
e pegarem na velhacaria dos mesmos cujos 
que estão sempre com vontade de fuga. 

S. Paulo, etc. 

F.... 



Meus amores. 

Prelidão de amor, 
'lã" leda a fljurfi, 
Que a nnve lhe jura, 
Que mudnra a cor. 

C i ii õ ES .—o lindeiias.» 

Meus amores são lindos, còr da noite 
Rccamada de estrellas rutilantes; 
São formosa creoula, ou Tethis negra, 
Tem por olhos dons astros sciiitilla-utes. 

Em rubentes granadas embutidas 
Tem por dentes as pérolas mimosas, 
Gottas de orvalho que o inverno gela 
Nas breves pétalas de carminca rosa. 

Os braços torneados que alhicinão, 
Quando os move pevluxa com langor, 
A bocca é roxo lírio abrindo a medo, 
Dos lábios se destilla o grato olor. 

O collo de velludo Venus bella 
Trocara pelo seu, de inveja morta; 
Da cintura nos quebros ha luxuria 
Que a filha de Cyueras não supporta. 

A cabeça envolvida em nubia trunifa, 
Os seios são dous globos a saltar; 
A voz traduz lascivia que arrebata, 
—E' cousa de sentir, não de contar. 

Quando a brisa veloz, por entre anagôas, 
Espaneja as cambraias escondidas, 
Deixando ver aos olhos eubiçosos 
As lisas pernas de ebano luzidas, 

Santo embora, o mortal que a encontra pari 
Da cabeça lhe foge o bento silo; 

Nervosa commoção as bragas rompe-lhe 
E fica como Adão no Paraíso. 

Meus amores são lindos, côr da noite 
Recamada de estrellas rutilantes; 
São formosa creoula, ou Tethis negraj 
Tem por olhos dons astros scintiillantes, 

Ao ver no chão tocar seus j. 
Calçando de setim alvas chinellas, 
Quizera ser a terra em que ella pisa, 
Tornal-ns em colher, comer com ellas, 

São mingoados os séculos para araal-a, 
De gigante a estruetura não bastara, 
De Marte o coração, alma de Jove, 
Que um seu lascivo olhar tudo prostrára. 

>e a sorte caprichosa em vento, ao menos, 
le quizesse tornar, depois de morto; 

Era bojuda fragata o corpo d'et!a, 
aias emvelame, a tumba em porto, 

Como os Euros, zunindo d'entre os mastros, 
ii quizera açoitar-lhe o pavilhão ; 

O velacho bolsar, bramir na proa, 
Pela popa rojar, feito em tufão. 

Dar cultos á belleza, amor aos peitos, 
Sem vida que transponha a eternidade, 
Bem mostra que a sandice estava em voj 
Quando Uranus gerou a humanidade. 

já que o fado iníquo não consente. 
Que amor, além da campa, faça vasa, 
Ornemos de Cupido as santas aras, 
Tu feita em fogareiro. eu feito em braza. 

OetulÍ»oi 

Litotypo de H. Schrocder, rua Direita 31. 



—Que ío-i, sr. Diabo? isto 6 contra a liberdade do cidadão! 
—„Aii ni! niío me arranque a ovelha ! 
—Contra :i liberdade v a filnnça quo quer fazer tin meu Tliomai 

>ura; i>orém ;i rabeca e o tocador prpeiso-os eu. 
. PacotiJha; cedo-lhe a 
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Impressões da via-ferrea. 

—Parabéns, senhor doutor; está no seu 
elemento apreciando os grandes prodígios 
d'arte e as obras dos seus com patrícios. 

—Oksi! Eu gosta muito da obra de mv 
•nkas patrícios. 

—Os senhores são muito engenhosos; eu. 
tudo empregão o machbiismo. 

Ycs: nos inglez faze tudo por machina. 

—Priraa, você já foi ver o vapor da como-
tivat 

—Ora, nhaMariquinha, fui c levei tamanha 

—Então não via os vagão? 
—Vi O caixão grande tão feio que bota 

fogo pelo canudo; mas não vi o barco de va
por, que nhanhã disse ter visto no Riu. 
quando com papae forão Tia via daTijuca c de 
Dom Pedro Segundo puchado a seis pardas. 

—Já sei que v. exc. se divertiu hontem 
muito na Luz admirando os trabalhos da 
férrea.... 

—Gostei muito, senhor doutor, e no dia 7 
não perderei a chegada da estação, que 
de Santos. 

—Senhor tenente, a que hora chegará o 
vapor? 

—Está adiante de seus olhos, minna se
nhora 

—Pois isto não é alocomotiva? 

—Mamaen, o calor d água quente é que 
faz aquclles ferros da machida ficarem tão 
moles, que se movem tão de pressa para cima 
e para baixo? 

—Não, minha filha; aquilloé por causa do 
óleo que os inglezes botão nas mollas. 

—Você j á viu, mano Jucá, que cousa en-
diabrada? Credo; parece feitiçaria!... 

—Estes ingreis tem parte com o diabo 
isto são uma cambada de protestante escom-
mungado. 

—Oh, roeu pae, viuheis no carro de ferro? 
—Sim, meu filho!... 

—Deos salvou-vos do desastre!... Graças 
vos sejão dadas, Senhor! 

—Sim, meu filho, rendamos graças ao Crea-
dor, por ter-me salvo não só d'essc perigo, 
como de outro ainda mais grave!... 

—Ah, meu bom pae, era o de perder nossa 
carinhosa mãe? 

•Cala-te, tolo, é o da cura mais terrível 
mil vezes, que o sinistro do vapor. 

—Então, mano Jucá, o que eu te dizia? 
—Pois 0 que aconteceu, mano Chico? 
—Eu não disse que essas historia, dos in-
cis era ingridiencias do diaba1} Olhae como 

o Senhor Bom-Jesusdo Brais fez- viráacai-
' 'fertio quando estava pra chega no Se

minário dos Padre Santo! 
•E' verdade, mano Chico! De certo o 

Frade que estava em cima do atlerraço, amar-
diçooit o tinhoso quando vinha roncando na 
estrada. 

—Meu bom Francisco! 
Escarnecido dos homens; sem os carinhos 

da família; sem a protecção doe amigos; 
abandonado daquella que eu adorava e que 
hoje folga n'outros braços...só na morte po
derei achar descanço... 

Pois queres a morte, Faustino, c buscas 
um amigo como eu? 

•Sim; quero que me emprestes o teu r e 
volver, porque nem dinheiro tenho para com
prar uma pistola— 

Pois, amigo, ouve o meu ultimo conse
lho: embarca-te na estrada de ferro. 

Onde vas, meu caro capitão, montado 
n'essametaphora de cavallo? 

Apostei 100#00ú rs cora o José, que se
rão ganhos polo primeiro que chegar a San
tos. Elle vai pela via-ferrea, e eu... como tú 
vês. 

-Pois entrega-lhe já o dinheiro, porque 
o pleito. 

Fuganas-te: vou já cobral-o; porque o 
José vai com escala pela eternidade e eu pela 
estrada Vergueiro. 

—O que é preciso mais a quem embarca-se 
i estradada ferro? 



—Fazer testamento e segurar BWMl 

Santos, 7 de Setembro. 
Meu caro doutor Argus. 

E' preciso que envieis, para aqui, quanto 
antes, a Morte para dar cabo doB membros do 
concelho de qualificação da guarda nacional, 
que ameação mandal-a em peso para o Sul, 
Salvai-nos d'essa calamidade doutor. 

Vosso amigo 
Firmino. 

P. S. Recommendo-vos que a não man
deis pela estrada do ferro para que não fique 
enterrada na várzea, do Brás á guisa de loco
motiva em dia de inauguração. 

Àffirmão que á férrea estrada 
Presidiu malina estrella; 
Porém eu julgo que o mal 
Era vir um padre n'ella. 

O seu a seu dono. 

A CESAK O que é de César, 
Aosvelhos o que é doa velbos! 
Quem da crytica se encarga, 
Deve andar estrada larga 
E não motter-so por quelhos. 

Sou assim! E mais sou velho 
Mas a verdade é também, 
Custe embora a quem custar, 
A verdade hei-de-a faílar 
Seja em mal, ou seja em bem. 

Epaminondas Tebano, 
A Concórdia e o Naciottal. 
Nem a rir disseram petas: 
Eu também como as gazetas, 
Sou da honra o pedestal. 

Não consinto que se diga, 
Que só lavra a corrupção 
Nas entranhas dos mancebos. 
Eu conheço muitos gebos 
Corruptos de profissão 

Quem quizer venha ao Palheiro 
Desta nossa aasembléa, 
Ha-de vêr línguas farpadas 
Em bocas já desdentadas 
Maculando a houra alheia. 

Ha-de ver velbos devassos 
Como em Intrica orgia. 
Já vergados nas cernelhas, 
Memorando infâmias velhas 
Com satânica alegria. 

Ha-de vêr o extincto frade, 
Co a bochecha rubra e gorda, 
Acerando o epvgramma, 
Nem se qner poupando a ama, 
Que lhe faz em coza a sôrda. 

Ha-de vér o milionário 
Brazilciro, com mil tretas, 
A coutar, cora sujas cores 
As lendas dos seus amores 
Com as suas. trinta pretas. 

Estes taes são os que infamam 
A raocidadeinfeliz! 
São estes em cuja tez 
0 óleo da estupidez 
E' da vergonha o verniz, 

A mocidade não pode 
Vencêl-os, não pode, não! 
Dominam, são respeitados, 
Representam vinculados 
Os tempos da corrupção. 

Nascidos, quando por terra 
Os homens lançaram Deus ; 
Tem só fé no sensualismo, 
E escarnecem com cyiiismo, 
As crenças filhas dos céus.. 

Gangrenado o corpo e alma, 
Sem saber, e sem piedade, 
São authomatos de barro, 
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Que resistem ao cathano 
Pr'a vexar a humanidade. 

Onde existe a virgem pobre, 
Que de magnas vive cheia, 
La vai ter uma mensagem 
Da senil libertinagem, 
Que o pudor lhe regateia. 

Perguntai nesses alcouces 
De miséria c compaixão, 
Quantas viutimas da fome 
A deshonva ahi consome, 
Ede quem victimassão. 

Heis de ouvir factos nojentos 
Destes velhos que se arrastam 
Sobre a lama das torpezas, 
Das luxurias e villezas 
Em que, cynicos. repastain. 

Velho sou, bem alto o disse; 
Mas deshonro-rae de ser 
Desta geração de velhos. 
Em que os moços tem espelhos 
Onde infâmias possam ver! 

Mocidade generosa! 
Os teus crimes tem nobresa; 
Quando falia aconciencia, 
Nem negaes a Providencia, 
fiem manchaes a naturesa. 

Elles não; sempre atufados 
Em nojentos tremedaes, 
Creêm sono seu dinheiro. 
No cavaco do palheiro, 
Na barriga, o nada mais. 

À Cczar o que é de Cezar. 
Aos velhos o queé dos velhos! 
Quem da crytica se encarga, 
Deve andar estrada larga, 
E não metter-se por quelboB. 

As litteratas. 

PAES de família, hybriilos taturras, 
Escrevo para vós ! Se tendes filhas 
Com sestro massador de fazer versos, 
Dai-lhes p'ra baixo, como eu dou nas minhas! 

Eu vejo serigaitas, mal lavadas 
Do almiscar infantil de seus cueiros, 
Fazerem relações c'os raios pai li dos, 
Da cstrella matinal, th lago lympido, 
Das auras ciciantes, e d'i aragem, 
E d'ontras semelhantes trampolinas, 
Que vós não eiitendeis, nem eu, nem ellas. 

Espevitam-se todas estas gaitas 
Da musa melancólica das noittes. 
Ma! sabem onde tem a mão direita, 
Não viram do nariz, um palmo adiante, 
E faliam de paixões intimas <Vetbna, 
De crenças desbotadas, c de flores 
Panadas ao soprar da leda infância. 

Acaso comprehendeis, pães de família, 
Da nova geração destas piegas 
A triste chiadeira que nos fazem? 
Dai-lhes p*ra baixo como eu dou nas minhas 

Não tendes uns fuodilhos nas ceroulas? 
Não tendes roto o calcanhar da piuga? 
Não tendes uma estriga, um fuso, e roca ? 
Mandaí-as trabalhar ; dai-Ihe a sciencia 
Precisa para o rol da roupa suja. 
Se lhe virdes romance, ou essas cousas 
Chamadas folhetins, sobre a toilettc, 
{A toiUttc, meu Deus ! por causa d'ellas 
Perverteu-se adicçâo do nosso Barros !) 
Dai-lhes p'ra baixo como eu dou nas minhas 

Quem é o parvo que espozar-se queira 
Com Htterata alambicada echocha? 
Sentada n'um sophá, sapho saloia, 
Em languida postura requebrada, 
Se eu visse a miuha Antonia! ai que panasio, 
Que revezde careca eu lhe pregava! 



Paes defamilia ! não achaes bem triste 
Entrar um cidadão em sua casa. 
Cansado de lavrar o pão da vida, 
E ver sua mulher repotreada 
Na othomana gentil' lendo romances? 
Pobre marido quer fallard'uns frangos 
Que baratos comprou, e a litterata 
rerguuta-lhe se leu Kossuth e os húngaros ! 
O pnrvo franze a testa aborrecido, 
Procura entre os lenços um refrigerio ; 
Mas, no excesso dadôr, rasga as celouras, 
E no mundo não tem mulher ou anjo 
Que lh'as saiba coser! . . ai do mesquinho ! 

Onze horas já são. O bom do homem 
Três vezes jã pediu café com leite, 
Aperto m-n o negócios; mas em balde 
Pedia com desespero o tarde almoço. 

A litterata esposa ainda resona, 
Pois vira despontar a estrella d'alva 
Nos rubros arreboes dos horisontes, 
E, inspirada, fizera quatro quadras, 
Ardentes de ideal roroantecismo. 

M Café cora I"Íte! " brada em vão três vezi 
O bode expiatório dos romances. •. 
« Café com leite • os eccos lhe respondem, 
Que a Stael d'agua doce ainda resona! 

Maridos imbecis! eu vos lamento! 
A culpa não foi vossa! Aos pães a imputo. 

Madanie Podcstá dizem que ensina 
Graminatica, rethorica, hidráulica, 
Mecânica, gynuiastica, estética. 
E chyrnica, e botânica, e plástica, 
0 árabe, sankcrit, a guographia, 
A prosódia, asyntaxe, industria e cânones. 
E muitas cousas mais, como terapêutica. 

Será tudo mui bom ; mas eu aposto 
Que o remate de tantas luzes juntas 
E' capaz de fazer perfeitas tolas 

muitas que lá vão com seu juizo! 
Paes de família! tendes filhas dVstas ? 
Dai-lhes p'ra baixo, como eu dou nas minhas! 

Um pai eu conheci, que nuncasoube 
O seu nome escrever sem quatro 

mandou ensinar francez á filha. 
A filha conseguiu, passados annos, 
Uma cousa fatiar mui duvidosa 

|ue os francezes, talvez, diriam tartaro 
Mas seria francez, o caso é este: 

Um dia catava o pae, c cila e um outro 
Janota almiscarado, conversando. 
De improviso a menina a língua solta 
Em bárbaros grasnidos que atarantam 
A cabeça do velho. O «petimetre» 
Responde em algarvia semelhante. 
O ,iae, no centro delles, era um parvo 
Gemendo sob o peso do ridículo. 
Mas lá vai o peor do caso infausto ! 
Ao dar da meia noute desse dia 
Cumpria-se a promessa contratada 
Na presença d'um pne, que bem poderá 
Embargos de terceiro ainda intentar 
Se fosse cm portuguez orgunisada 
A injusta petição do supplicante. 

Paes de família, vossas filhas faliam 
Italiano, francez, gallego, OU turco? 
Dai-lhes p'ra baixo como eu dou nas minhas. 

Litotypo de H. Schroeder, rua Direita 32. 
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só quero um bilhete! 
t pode ser, nnu senho 
olã e tem festa duplo. 

—Porque está o tlieutro tílo escuro em 
dia de gala ¥ 

—E' porque o produeto de duas recitas 
não basta pani illuminal-o: demais JINUII-
vetiÇuo não dá para o azeite e o patriotis
mo é de esponja. 



Ai-coilniti-ío arliij 
desenhos que (JuJcrã 
rieinrinc em carta 
iipi^rnplii.i. Não se m-

' ;os u desenhos. 

SÁO PAUIAJ 

Assigna-se n'etU typo-
graphia a SWOO por vi 
números pa ra a capital; 
e WOO pnro (a», \ „ . 
mero avulso 5 00. 

a4DESETÈMltHO 

.lOltN.U, DüMIXdfKIli 

METAMOUPHOSKS. 
—Que fazes alii. pobre diabo ? 
—Ai, senhor, estou Coademnndo a morrer de fome; a-estrada de ferro tirou-nos o tra

balho e com ellc foi-se o milho, o capim e outras pastagens. 
—Cala-te (lutelii. Vou fazer de ti alguma cousa dandu-ta uma UOKíçSO social, que ma

tará de inveja aos teus irmãos. (Continua.) 



SEDE DE TANTALO. 

Salta-lhe o peito '? 
Arde-lhe u mente? 
—Deem-lhe marido : 
Ei-la contente. 

Hî oraATER. —,1 plwrmnos. 

De Jesus certa esposada. 
Mui devota de Cupido, 
Na mente só tem gravado 
Pm pensamento :—marido ! 

Contemplando o ueus-menino, 
Diz, com semblante dorido: 
Oh ! porque, sagrado symbolo, 
Não es dnéras maridoV . . . 

Qual ieóa do deserto, 
yue de amor solta o rugido. 
Tal a freira exclama e brada : 
Fazei, Senhor, de mando! 

Nenhuma oração divina 
Liaongeia o seu ouvido, 
Como osta breve palavra, 
Que um paalmo excede:—marido. 

Maldizendo e praguejando 
Seu destino desabrido, 
Sempre invoca deliram e 
As delicias de um marido. 

Mas quem é que ella deseja ? 
Qual será seu preferido ? 
Ninguém sabe: ella só quer 
Nos braços ver um marido. 

Ora chora, ora suspira, 
Ora exhala um ai sentido; 
Tudo isto porque almej 
Ter marido, e só maridt 

Si pensaesque ella afsim vive, 
Porque adora algum garrido ; 

Nfio lhe importa rjue o sujeito 
Sejalorpa e deslniubido; 
Basta só que represente, 
Mas ao vivo, um bom marido. 

?endo tut seu peusaraento, 
Quede noivos tem querido! 
Quanta vez seu travesseiro 
fíupre a faltu do marido ! . . . 

Assim vive a pobre freira, 
Que devota é de Cnpido, 
Até que, Jesus deixando, 
Vai buscar marido. 

O Velho Esculapio. 

DE PKOBT-NDIS! 

(Imitada de J vujei-) 

Eia I á gargalhada um de pivfuiulis! 
Morreu minha mulher; fatalidade! 
Eia ! 4 gargalhada um de profundis ! 
Que vá («em mim) gozar da eternidade . 

A's almas tao singelas como a sua 
Convém do paraíso a doce paz; 
Porque de minha avó segundo a crença 
Gerou-nos o terrível Satanaz. 

Eia I á gargalhada um de profundis '. 
Morreu minha mulher; fatalidade! 
Eia! á gargalhada um de prvfundit! 
Que va (sem mim) gosar da eternidade. 

Quando amor nos uuio em brandos laços. 
As estrcUasserviram de docel: 
Delirantes prazeres.. . por dois dias. -. 
Encheram-me a feliz lua de mel. 



Eia! á gargalhada um de profanais! 
Morreu minha mulher ; fatalidade ! 
Eia! á gargalhada um de -profunda ! 
Que va (sem mim) gozar da eternidade-. 

Seu gesto e seus olhares retratavam 
Malícia femenil. que gera o mal; 
Porém dapudibunda sensitiva, 
Dizia o meu visinho, era rival. 

Eia! à gargalhada um de profiiniis ! 
Morreu minha mulher; fatalidade .' 
Eia! á gargalhada um de profundis ! 
Que va [tem mim) gozar da eternidade. 

Jamais a peregrina Philomela 
Tao casto amor sentiu, tao anhelante ; 
Depois de ter amado a meio mundo 
Tornou-se do que Dido mais constante. 

Eia ! á gargalhada um de profunda ! 
Morreu rainha mulher ; fatalidade/ 
Eia! á gargalhada um de profunda ! 
Que va {sem mim) gozar da eternidads. . 

Porque, oh grande Deus, arrebataste 
Aquella que adorei, prenda sem par ? 
Com elia eu desço a campa; eu parto: eu sigo. 
Porém só para vôl-a sepultar. 

Eia ! á gargalhada um de profiuidis '. 
Morreu minha mulher; fatalidade! 
Eia ! á gargalhada um de profmidis! 
Que va {sem mim) gozar da eternidade.. 

M1SCELLANEA. 

—0 que é isto, meu charo Petit ? De ca
saca e bonet 1.. 

—Estou aquarte]lado, como defensor da 
pátria, em activo serviço ! 

—Bravo, meu patriota ! De quantos guer 
reiros se compõe o teu batalhão r 

—De seis centos invencíveis Hercules; po
rém no quartel existem uns 96 

-Caramba ! e o que é feito dos mais ? 
•Fizeram-se poetas; habitam em palácios 

verdes e teem o céo por tecto'... . 
VivÕo os Titãcs da Quarda Nacioiial! 

•Olá, meu cliaro Eloy! De fofo gabinar-
do á turcomana e patrona de sola mal lustra
da, á guisa de inatuco'? '. Pois não és tu con
tribuinte da rausíca '? 

•Sim... .clles bifaram-me os cobres, mas, 
atacaram-me no destacamento; porém eu con
jectura que n'istO vai trampolina grossa... 

•Onde vaes, meu bom Antônio, escarra-
pachado n'esse esguio palafren, que simelhas 
Dom Quixote no seu bucefalo de páo. 

—Vou a Santos, meu amigo. 
—Oh, pateta, pois deixas a estrada de ferro? 
—Sou Paulixt'1 rflltn, meu amigo. Nossos 

pães percorreram tudo o sul do Brasil, atra
vessaram sertões inhospitos sem estradas de 
ferro nem carros de vapor. A índia não foi 
descoberta pelos homens das fornalhas, nem 
o grande Gama navegou de canudo empinado 
e rodas por banda ; mas á vela como a rasão 

ensinava. Elles bem conheciam o prover-
o :—De vagai- se vai ao longe. 
Hoje para ir da capital a Santos os filhos 

degenerados de Brás Cubas e de Amador Bue-
no da Ribeira buscam estradas de ferro!. .. 

Si os nossos avós ressuscitassem morreriam 
de vergonha diante d'esta geração bastarda !.. 

Lê-se no Correio Paulistano de 20 do cor
rente : 

[TU* 
„Chamamos a attenção do exin. Prelado so-

ire a nomeação de um bom vigário para a 
cidade de Itú ; pois esta cidade tem dado as 
maiores illustrações para os mais eminentes 

rgos: urge por isso que seja provida com 
a bom pastor." 

., tini devoto." 

Despacho de S. ex. p rvd. * : 
Mande-se vir da Itália um garanhão prolí

fico para satisfazer ao supplicante ; a fim de 
que mais se augmente para gloria do estado 
a raça dos conspicuos Jtuanos. 



} —Eis o teu primeiro posto. A taberna é o purgatório do coniniercio ; é d'elia que 
• purgados sabem us homens de bem para as delicias do paraíso terreal. Ouve-me : olha p: 

i* tens irmãos de lioje ; sé fiel á tua índole; eu serei o teu anjo. (Continua.) 

—Meu bom SBiigo c senhor TliomaZ- Agra
deça cin meu nume nos dijcutidores do Cor-
mo 1'milisluiio terem deixado de amolar-me a 
paciência. Diga-lhes. que uSo vou pessoal
mente porque temo encontrnr*me abi pelas 
ruas algum estudante vaista. gente de quem 
He teme o próprio J>iabo, 

—Ah, Padre liaculháo! oude estás, que 
,ão corres em busca da vi "araria de Itíi' 



A 
-Se (• itigirie do diabo riào me paga a mula \> rendo -lhe a comitir 

O Velho Paulista i frente dos tegttssistas vmga-ae da pirraça de B de Setembro, 



—Lè-se mais na mesma foiha: 

rCAZA DE FAZENDAS E MOLHADOS 
„Poi- atacado 

„EM C&MFIKA8 
„La)\qo de Santa Crus 

„Ralli e Calogerns ofierecem aos srs. nego
ciantes desta Província, uni completo sorti-
mento de fazendas de lei, e de molhados, por 
preços inferiores aos de Santos; incumbem-se 
de encaixotar e remetter para qualquer pon 
to." 

E' muita tripapor de/ réis, meus senhores 
dos das fazendas e molhados. 

De trez cousaa uma: ou os gêneros sã 
mãos, ou n aiinuncie é oji/o ou vv. ss. desco
briram a pedra philosophal do cnmmercio e 
batem moeda em casa. 

Tenham paciência, meus senhores; tirem o 
i da chuva; porque tanta esmola as

susta aos pobres. 

Em homenagem á verdade declaro que este 
'inagre não é caro; pois que o de Lisboa ven

de-se a C40 rs, a garrafa. 

—Lê-se no mesmo jornal: 
„SAUDE DADA A TODO O MUNDO 

„Pehsprecio.ios medicamentos 
. „Dos Siis. ORLMAÜLT E C * 

„ Pliarm aceu ticos de S. A. l.o Princepe 
Napoleao. 

„2iiie di- Ia Fetcitade, n. c 7, em Paris 
„Porqne os srs. médicos e o publico usSo 

de preferencia dos medicamentos especiaes 
dos si-s.íGiinault e:G. p , pharraaceuticos em 
Paris, com os quaes elles tem sempre obtido 
as curas as mais extraordinárias V„ 

E' porque não curam nem matam, e apezar 
[de serem dados, custam caro a quem os leva. 

O autor deste anuuncio concilie por umn 
lisoiigeira dedicatória ás senhoras mães de fa
mília, ás quaes olfererp. entre mil outros de-
purativos. cápsula» de rupayba e injecção 
brou!... ,.RUA DO líOMMKRCIO 

..Na padaria Italiana precisa-se a 
preto bom para o serviço da mesma." ) R „ WriMA 

Repclliroos a insinação <• desafiamos ao do-: ^t t .>A LM LM A 
no da padaria para um duelo a marradas. • —» «."f te ncoiiteceo, meu amigo ? 

Este annuncio é um insulto atirado gros- , - * ! " *«nve diabrura No enthusmsnío 
sciramente á face dos fidalgos brasileiros de ( l a «citação calnu-nH- a dentadura. íeliz-
origem lapuza e africana. " i m p ' l t p " . apen . v lu. 

Mandei, sr. padeiro vir um maiungo seu A quanto esta sujeito quem uza de eousas 
i Europa, e abstenha-se de insultai 

bra veneranda de nossos avo*-. 

Na mesma folha lê-se: 

..VINHO DE BORDEAUX 
„á i')ÜÜ e 000 rs. a garrafa, trazendo ( 
prailores as garrafas. 

„K0 CACHO DE t:VAS 
„$—Rua Direita—8" 

Que refinadissinia peta! 
E' vinagre puro. elirismado em vinho sem 

outorga do Padre liacco. tendo servido de sa
cerdote e padrinho, com offenc.ii dos sagra
dos cânones e iiifrncções da caslidade eeli-
bataria o próprio autor que o gerou. 

Este vinagre ê como filho de vigário, feito,! 
baptisndo e chrismado por uma só pessoa dis-
tineta c pae verdadeiro. 

pust ier iv 

PRÊMIOS A CONCURSO. 

I -—A quem disser a razão porque os alumnos 
[do I o anuo da Faculdade jurídica desta ci
dade estudam com tanto affinco a uso-capiãO: 
!uma carta de bacharel em prescripçíío. 
j —A quem descobrir o meio de restabelecer 
los quartos sem prejuizo das horataem oífensa 
do breviário: umS. Vicente de beca embarca
do 11'uin Pires, em viagem para a Penha. 

—A quem achar «ma rica dentadura de os
sos de cupido, perdido 110 sinistro da via fér
rea 110 dia (i do corrente: um S. DiogO de lu-
neta. 

—A quem descobrir a causa porque só se 

http://offenc.ii


eucontram IIíI capital guardas nacionaes ren 
gos e aleijados; menores e sexagenários: um 
par de eanellas de veado o um diploma de pa
triota quilombola. 

—A quem explicar com que direito estor-
quia-se aos cidadãos 30, 40 e 508000 réis por 
aimo sob pretexto de serem dispensados do 
serviço activo da guarda nacional; e qual O 
motivo porque sendo hoje chamados a serviço 
se lhes uSo instituo o dinheiro illegalmente 
havido: um diploma Üe-eenÜe «d nos. 

—A quem revelar o motivo que dirigiu a 
empresa do Theatro de S. José, impingindo 
no respeitável publico (que é o primeiro 
deu do mundo) bilhetes para duas recitas—7 
de Setembro e 10 do mesmo: um judeu sagaz 
com aros amaccdados. 

—A quem comprehender o effeito das pro 
clamações republicanas recitadas com emphã-
se nos theatros, diante de aparvalhados hilo-
tes, de que se compõem o uescio auditório 
unia patente de pregador do deserto. 

—A quem apresentar a melhor memória 
sobre o processo engenhosissimo de transfor
mar as águas do Tietê e do Tamanduatehy 
em água do Miguel-Carlos, de modo que pos
tas nas^iipas-— Avon Mermi AÕç—possam sei 
impingidas ao povo a 60 réis ao barril: uma 
velhacada de nova invenção. 

—Ã quem atinar com a causa porque paga 
o povo mais caro as primeiras representações 
das boas peças no theatro de S. José, e não pa
ga menos quando assiste ás suporiferas repe
tições: uma pelle de camello para servir de 
espectador. 

—A quem descobrir o meio porque certo 
guarda nacional, ex-voluntario da pátria, ficou 
epiléptico por presumpção hypocratica: um S. 
João da Cruz da Califórnia. 

—A quem souber como o mimoso vate co-
laborodoT da „Crença" perdeu a sua morena 
Melpomone de olhos negros scifttillantes: uma 
decepção inesperada. 

Mr. Argus Loon Crapaud, chimico, mathe-
matico, geographo, historiador, rethorico, poe
ta, formado em ohirurgia, botânica, estática e 

mais outras ingredícneias proveitosas, ijue a 
pello não vem enumerar, nutrindo mui alto 
conceito e não menos subida consideração por 
esta terra do Brasil, pela sabedoria do seu go
verno, que é sem contestação o primeiro do 
mundo, pela justesa de suas instituições, que 
muito sobrepujam as da eivilisada Europa e 
ainda mais pela applicação de suas ieis, que 
são mais liberaes que a própria liberdade; 
maravilhado em fim por este paiz liberrimo. 
onde os negros estremecem de prazer sob as 
amenas fricções de casca de boi, os africanos 
livres são escravos, ganham-se eleições libe-
rülmcntv á ponta de bayoneta, aposentam-se 
magistrados venaes, amarram-se voluntários 
para o exercito e prega-se o dispotismo no 
próprio parlamento; dignou-se por sua mui 
alta e louvável bondade vir d'aqui patentear 
ao resto do mundo a mais espantosa desco
berta de que com orgulho inequívoco se—po
derá ufanar este século das maravilhas. 

Mr. Argus Leou Crapaud apresenta a olho 
íi, perante a sumptuosa Paulicéa a descober

ta do motu-continuo, achado tão maravilhoso 
quão simples. E para que todos teuham d'ella 
conhecimento eil—a: 

Atravesse-se pelo centro de uma viga de 
qualquer madeira cortada em lua própria uma 
canna roliça de ferro á feição de eixo movei; 
colloquem-se as extremidades da predita can
na sobre os topos semicirculados de outras 
duas vigas de altura conveniente, á guisa de 
esteios, espetadas no chão com a ponta para 
cima; ponha-se sobre a viga eíxada um cão 
da terra-nova convenientemente adestrado; 
faça-se oom que elle percorra com regularida
de a viga de uma a outra extremidade, e ella 
balançar-se-ha no espaço eternamente sem 
auxilio de combustível, ou qualquer outro mo
tor periódico. 

Mr. Argus Leon Crapaud, movido de amor 
por este vasto paiz de capricórnio, que elle 
orna e adora, abandonou sua pátria, família, 
parentes, amigos, ttaveres e uma reputacSo 
europea, que começava de consolidar-se, para 
vir ao Brasil glorifical-o com o seu invento. 

Mr. Argus não quer dinheiro; almeja ape
nas a consideração do governo em algum dia 
de graciosa enchurrada. 

Litotypo de Henrique Schroeder, S. fãulo. 
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Diabo Coxo. 

UMA EXCLUSÃO NOCTÜRKA, 

—Quero levar-te, leitor, á um curioso espcc-
tacnlo. -. . 

—Que ! . - (parece-me ouvil-o dizer) terás a 
sinistra i leia de arrastar-me uo theiitro paru 
pregares-me a peça de assistir a representa 
çflo de alguma bnu iirc.ii ; de ouvir os besoiro. 
do Parnaso, esses irmãos do Pegaso, que ahi 
enxaineiao em dias de beneficio, zumbindo 
atordoar um surdo; de enojar-ine com essa o 
tra farçaque vai dos camarotes á platcn; de 
desesperarme com as harmonias de uma or-
chestra selvagem, e ver a figura sempre in 
passível Uo porteiro, que ora pede-me, ora en
trega o bilhete, depois de ter eu comprado dois 
para a renovação do marljrio ? . . . 

Uh ! sr. onde o espectaculo curioso' 
—Deixemo-nos d'essas semsaborias; quero 

apresentar-te uni outro espectnculo mais ma
ravilhoso, digno ao nssumptn de um poema 
épico. Dá-me teu braço: lembras-te de tsr 
lido em Milton a viagem dw Satan atravez do: 
horrores do vácuo?' Diabo-Coxo, que sou 
quero dar comligo ura passeio 'i rol <l'aiseai 
pelas ruas da 1'aulicéu. Coragem: away 
nway ! como dizia uin pattweo. 

Nao temas a escuridão das mas ; em saa 
passagem desolad<ira o vandalismo derribou 
por terra todos os lampeoes : us trevas 8A< 
também visíveis (lembra-te do poeta gnrfain) 
as lanterna? do» hoiti» uue prestarão um va 
lioso auxilio. Uuse te apraz.á guiza de Dio 
genes, arranquemos uma, e saíamos á cata de 
um fmlirr.-nian, o verifiquemos si são exuctas 
es iamuiias doe Jeremias de jorn&Uco*, <p_ 

affiiroiao roncarem elles a esta hora a bota 
vor. 

De feito, eis ali dois estirados nns escadarias 
da t-e. Bemaventurados I . . . dormem embe
vecidos nas doçuras de Morplieu. emquanto 
velao os rufiões "entregues ás doçnras da ga-
tunice. Nem ao menos os despeuao os berros 
de agonia dos cabritos iinmolados nas heca
tombes nocturnas ! Poderá agora uma legião 
de (Juasiniodos aturdir, atordoar, atmrantar os 
ares com os rebates dos campanários, que n&o 
conseguirão abalal-os de seu posto de honra. 

Os ouvidos, teem-nos alies certamente entu-

Eidos com as rolhas das gamnas, com que em-
ucharflo-se. No cérebro vapores substituirão 

oa miolos ; os roncos s&o caricaturas dos bra

dos mililnres ; as pernas tornarão-se-lhes de 
chumbo. . . . Deu» kz otía fr.it . . . . 

Mas que ! . . . pareces desviar-me das ban
das do Lopes Geometria, (que entre parenthe-
ses nada entende d'estas metaphisicas linea
res). E' eirCteu cadáver V . . . Nao o temas ; 
os d'esta espécie—acolhem-se ao tepido am
biente d'is lençóes á iiora, em que os outros 
tripudiai) no chão sulphureo dos cemitérios 
n'um sabbat terrilicu. 

Está bem ; sou bom companheiro ; tome
mos antes pela rua do. . . . da . . . da . . . im
peratriz. Maldictas bajulações, -pie me fa
zem engasgar com tal caroço, como nunca o 
tragou teu pae Adão, Antes a primitiva de
nominação , apezar do odor de carolismo, que 
lhe aspiro. 

Com serincola das regiões intemaes pro
fesso minhas theorias republicanas. Platno 
iiiereceu-ine um sorriso ; a cabeça de Luiz 
XVI a rolar-se do putibulo uma gargalhada de 
deus pagao. . . . Na Bíblia deves ter lido nossa 
revolta por sacudir o peso da monarc.hiaiiivinn. 

Demos costas fl>S. ie : temos de um lado e 
outro cazns de livreiros : ahi enconirarás mui
tas obras concebidas pelos ministros de Kr. 
Belzebuth: recommendofas. Ainda ha pou
co fui encarregado de dar um juizo critico 
iobre nni compêndio de rethorica debatia do 
poiitv de rixiackrinlào. . . . 

Mas ainda agora observo-te soturno qual 
um Papa, que perdesse a tiara„e o saneio oa-
go. . . . Emnindeceste como o 1'eíno Cabo de 
Esquadra '. 

^ue noite sombria! qitasi que te pilo [obrigo 
carao. fíerá effeito d'es[a alainpadn má

gica, que. como a de Aladino, torna-te invisí
vel ao inundo objectivo? Nao importa : es
cuta : aturar-ine-has a prosa mas&iça. 

Nao seutes.a othmosphera pejada de uie-
phitícos miasmas ? . . . .dir-se-hia que a natu-
resa tomou laxante, etc. e tal, poutínhos.(tu 
entendes-me). Talvez seja a proximidade 
d'esta caza de perfumarias, ou exhalaçoes da 
rua Municipal, optimo lugar para praça de 
mercado, ua opiniflo dos illustrissímos verea
dores. Tapemos us ventas, e avante. 

Eis-nos nas cercanias do grande empório 
de luz espiritual d'esta abençoada terra, onde 
tno avançado vae o progresso, que até abi aoa 
domingos se conversa a vapor, graças ao mi-
rifico invento de uni astrônomo, que mede o 
curso a estreitas errantes- E' ahi o conclave 
dos Levitas da litteratnra, os quaes com cren
ça levada a fanatismo (o que inspira muito 
descrer da litteratura pátria) compõem um ar-
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tkfvoie letras e petas, em quanto um velho! 
cnchclico e corcunda, animado ao bastão dol 
governo, semeia com imparcialidade de porta 
em porta as novidades do dia em estylo des
comunal na fôrma e fundo. Salve pétreas co-
lumnas do futuro do Brazil! Oxalá, que os 
braços de um Sansfio jamais consigao demo
ver-vos dos fusles, o as aves da boa fortuna 
venhao fabricar seus ninhos entre osarahescos) 
de vossos capiteis! 

Lobrígo alem, de espada em pudho, o vulto 
er.capotudo de um propheta. Que vem elle 
apregoar aos filhos d'este século atnfado no 
sceptíeismo? Vem semear sanetas doutrinas, 
fazendo reviver os bellos tempos de 
t ro ra? Tem nos lábios phrases de maldic-
çao para es.a raça espúria de agiotas, 
1 ruteus políticos, cataventos, que se movem 
impellidos pela pútrida aura do interesse ? 
Kngano! elle é a mais viva prova de queose 
culo eaminha.a passos de gigante; os prophe' 
tasde hoje sito apenas .pregoeiros de roupa) 
feita ! 

Avante, meu silencioso companheiro! T 
choras talvez sobre as phases, por que vai pn: 
saudo a grande famitía dos homens. Tolo .' 
enxuga essas lagrimas : Catões n*e-te século; 
serifto figuras tào truanescas, e macarrotiicas,' 
comojáoerao no de Cervantes os cavalleiros 
e os paladins. 

Continuemos, porém, nossa excursão, 
temos diante de nós dons grandes estabeleci
mentos, que por seu turno dividem-se em ra
mos diyersos. No primeiro, ao rea do cliflo, 
um tosquinibr de cabellos (e também da bol
ça dos fregue/.es); no audar superior um vi-
nagreotypo, cuja existência já noticiciei na; 
minhas memórias do anuo passado. 

U segundo tem na sua divisão alguma seme
lhança áquella famosa estatua de Nabuchodo-
nosor; diltérançaudo-se d'ella, porém, por ter 
os pés de oiro, e uma cabeça exrravugunte-
mente formada de bifes, omelettas, trutas, e 
emfim de todas as cousus papaveis c potáveis 
e outras cousitas mais. 

Entremos pela rua de S. Bento; em brev 
passuremos diante d'umacoe!ieira. O tecto,' 
que hoje ali aloja cavaüos a burro?, guanlou 
outr'ora os penates de Amador Hueuo. Nao 
te admirei; degenerando a raça humana, justo 
é que também se transformassem os habitai) 
tes. 

Paremos um pouco para admirarmos aqiiel 
Ia graciosa t«boleta aflixada na fachada d'esta 
ĉ iza de banhos. Nao achas que impossível 
resist.r a magia de tao linda sereia?. . . ih 

Ilior idéia nao podia ter o proprietário para 
attmhir a concorrência do publico. Tudo es
tá profanado'» judiciosameute o disse o poeta, 
ü talento, que podéra honrar as exposições de 
Paris'e Loudra-i, é empregado ii'este miserável 
paiz em misteres próprios do mais vi! borrador! 

r>i dia fdra, aposto que, si és caleiro ou bi
cho, havias de evitar o transito d'esta ms , 
que temos diante dos olhos ; eu mesmo q'ie 
sou-o Diabo, nao me aventuraria a passal-a 
por horas taes, receiando as chufas dos estu
dantes dirigidas ás minhas ramagens, ehnfas 
de que nao esta livre muita (rente boa. Apres-
seiuoso passo, que desejo piacidamoute exa
minar os trabalhos da via férrea, itVsta hora 
de reinanso, em que só vagueiao os Dalmos a 
devassar os mysterios da noite. 

"'Io sentes, como acima, atrevessar o espa-
uia correnie de ar peatüeote, capuz de as-

pliyxinr o* próprios porcos? A h / é o ant:go 
le to do Tuuirfiubiatehy, i|ue transformou-so 
em reservatório de matérias fincaea. Km prol 
da hygiene deveriftn os vereadores, que o 
mandarão deseccar, abrir alli as azas nazaes, 
e, como uma machina pnenmatica, só elles 
respirar tso aromaticas exhalações. . . . 

No poial dVsta ponte descaneemos um pou
co ; e si nao fora a pressa descançaria conitigo 
ein algum d'estes telhados, e tu'folgarias de 
ver mil comédias iiiiimus.que te eu faria devas
sar atravez d'elles, como muita vez o fiz a D. 
1'leofas. (Jue sceuas interessantes! . . . que 
gargalhadas homericas daríamos ! . . . 

Trosigamos: o aterrado, que se desdobra 
como uma fita pardaceuta, embebamol-o sob 

ossos pés. 
Mas que vejo ! . . . ü Diabo defronte de 

uma casa de beguiuos! ... Si algum d'elles tem 
agora a infausta lembrança de se persignar, eu 
estouraria pelos ares como uma bomba fulmi
nante. . . Ah ! . ali! . . , ali! . . . estulto 
que sou! . . . me nao lembrava que esta gente 
nem mais sabe santiguar-se, segundo me disse 
lá em baixo um frade, meu amigo. Confesso 

3ue soffri aquella doença de estudante em dia 
e sabbatiua. 
Vou examinar com toda a minúcia os trilhos, 

dormente», lastro, <• aterrado. Tulvc/. encon
tremos muito objecto, que ali se perdeu, e 
cuja falta ainda boje se lastima! Uma volta á 
esquerda, queé alli a cuncella : dizem que . . . 

;>afu! . . irra! atolado até os joelhos !. . Que 
progresso é este ? . . . Dá-me uma de inao para 
arraucar-me d'aqni. . . Lpa !. .. ei*-me safo !.. 
Mas onJetemeteste? lím vSo exiendo as vis
tas para um e outro lado Yen*}, <!'WBQ OS 
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moiiRrclias, teus o dom da invisibilidade ? . . . 
Misero companheiro !. . . decerto o MaoMrom 
de Imna devorou-te !. . . uma lagrima sincera 
sobre tua lembrança! . . . 

Onde estaes, o vândalos, que nao torreis 
derrubar esta estúpida cerca, para receber 
des amanha as ben:;aos tl»s transeuntes? . . 

Estes mirnsíimigós ingleses, depois de com 
a ópio embriagarem toda a China, querem 
afogar-nos em lama. Ainda bem que as 
deiras do compadre Pedro Botelho hiantes os 
esperao. . . 

Passemos ás minhas importantes investiga 
çOes. 

P E G A S O C A L V A G A D Ü PELO DIABU £ 
SEU ACÓLITO. 

Truz. Truz. . . Traz. 
- A taes deshorasj quem è ? quem bate 

alü? 
—Sou eu ; nao ê ninguém, senhor ; abri. 
—Uh, sr. Th ora az ! a que Santo devo a sua 

miraculosa appariçfio ? 
—A*a Muzas a deveis, iliin. sr. 
Visto, tirando da ponteaguda cabeia uma 

extensa tôrraa de fazer cus-cus, de côr par
da e pretençoes acliapeladas, pol-a sobre 
uma cadeira collocadaaum canto da porta, 
deu alguns pa-^os e desprendeu-se do capote 
de baetao. testimunha muda do século passado 
e repositório de poeira no presente, sacou da 
ai {ribeira- um exemdlar da Hezista Commercial c 
exclamou com emphase : 

—Meu charopr.! trago-vos uma pauacea poê  
tica; uma pharmacopeia aortida de amargos 
entojantes preparada por uma famosa cscula-
poide; obra prima, que me daria nome si ja 
n9o fosse eu notável nos cartórios, tribunaes 
assemblèas e outros cen.ros de sabedoria. 

—Eslá bom, sr. Thomaz, dê aluz o seu por
tento. 

—Desculpe-me v. a. ; a obra foi dada a luz 
por sen pae ; da qual sou eu apenas o apre-
senlante. Eil-a: 

.Somos todos irmflos! Todos 
Na mesma terra de fulgõr e luz ! 
Somos todos irmãos ! A' guerra á guera. 
Bravos filhos, herdes de Santa Cru/.! 

Somos todos irmãos, e tudo devemos. 
A* pátria querida, pátria amada, 
íi' delia nossa honra, nossa vida, 
Desta terra de luz, terra encantada ! 

V ella todos com amor corramos 
Hodeemol-a todos com forte escudo, 
Em bem da pátria tudo nós laçamos, 
Demos-lhe a vida, nossa honra tudo ! 

As moças desprezem seus namorados. 
Nao fuçao caso de seus prantos, ai. 
Só lhes mereça» as attençües, olhares, 
Üs que forem combater o Paraguay. 

As senhoras convenção seus maridos 
Pura que trabalhem em prol da sua nação, 
Qne quando a pátria está em perigo 
Cada um dos filhos doveser um leão. 

Unamo-nos, Paulistas, que nos unindo 
essa Santos tao heróica, ardente, 

Sao Paulo mostrará ser sempre a nlesraa 
Que transborda patriotismo e gente. 

Levanta-te Sào Paulo, levanta-te. 
Aecorda um pouco deste teu lethargo, 
Lembra-te um pouco do qne fostes d'antes: 
Nao nos prepares um porvir amargo. 

Lembra-te um pouco dos passados brios. 
Mira-te uno pouco na passada historia, 
Vereis escripto qne nobreza obriga 
E que devemos A nossos filhos gloria I 

Por ventura nao é etta nossa terra ? 
Nao sao estes os mesmos climas e cens 9 
Mudamos nós então ? E apoz uma raça 
De gigantes, seremos nos vis pygmeos ? 

Levanta-te, S. Paulo, levanta-te ! 
Na Brnzilia terra deves tu brilhar ! 



Seja na caíra», «cientifica luta, 
Seja entre canhões no rude batalliar! 

irr.J. de Paula Souza. 

—Safa ! depois de ouvir simiihanre versa 
Ihida nutro esperanças de reconquistar o Pa 
raiso, 

—Ora,i!!m sr., apoz d*estaleiturafa!lar era 
prosa nao é propio de v. s. : fulle em verso, 
sapientissimo. 

—Pois bem, sr. Tnoinaz, va escutando : 

Que tremenda charopada 
Feita ein verso ximarrao ! 
Cauza raais tédio que o tartaro. 
Ou pouiade infusão. 

Que remédio de patente, 
Para quem soffre de insonta ' 
Sào esn-oplies de morfina 
Ou purgante de brionia. 

—(,'o:n licença de v. s., illm. sr. ; cons 
que também bote o meu versiubo: 

filo versos de ealaplasma, 
Com que o vale o povo «moto ; 
Hem podem suprir ajudas 
Para quem soffre da bola. 

—Não sou com vosco : antes creio 
Ser um pofiun laxante, 
Que a tripa lavara em cheio 
Si o tomara o próprio Dante. 

—li nao sois o único a render homenagem 
ao sapieutissiuio Hippocrates, consenti que eu 
vos coute o que a respeito dn tal pnesia tenho 
ouvido : 

Vendo ler certa Donzella 
Do João .Souza a poesia, 
Grita o paeá filha terna : 
Quer morrer de hvdrophobía ? 

A* tremenda Parca horrível, 
Souza foi seus versos ler; 
Mal que o vè a morte exclama : 
Ai, Doutor, eu vou morrer. 

Deu tros bufas de repente 
Com que o Souza fez cantor. 

•Sr. Thomaz, longe vai o gracejo ; da pu
blicação d'esta poesia eu antes afiro muito pa
triotismo do autor: 

Querem ver a guerra externa 
lfeduzida a calmaria? 
Fitçfto ler aos combatentes 
Do João Souza a poesia. 

Mas o tal Doutor, sr. Diabo, é de natureza 
ambígua; porque : 

Si a verdade nao rnariqueja, 
Si a memória me nao falha, 
Quando o Souza fez t;ies versos 
Tiuliiio queixo a mascar palha. 

li outros ainda dizem; 

Quando o Viite deu a lume 
Tal pttrtandu riibngenta, 
i Vaae rrin» ! disse o povo, 
A gritar de niao na venta. 

Klle dando á versaria 
Certo aroma de sen.ina, 
Quiz provar ao mundo em peüo. 
Queé Doutor em luedecina. 

Teu poder, cliaro Kwuiapio 
Ninguém ha que ahi cume&to : 
Quer dar cabo deste mundo ? 
Faça verso e temos peste. 

—Sr. Diabo, concluamos an nossas observa
ções entoando um lonsiao som dos repiques da 
minha tesoura e ás arcadas da minha rabeca : 

íiiu— 

Viva a Musa do Galeno, 
Embora nos canse engulho ; 
Q»(t bem pôde nas tabernas 
Auginentar papel de embrulho. 

Nao desdenhem dafarragern, 
Qlie Ia tem seu ns:; o trapo ; 
Si o papel for bem macio 
Servirá de guardanapo. 

I.itotypo de Henrique Sehrot-der, S. Paulo. 
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desenhos que poderão fer 
dei.tadus em carta nesia 
lypngraphia. Não se res-
lilueiii ai li «os ' 

SÀO PAULO 

Assigna-se n'csla lypo-
aphia a S»OO0 pur 13 
micros para a capilal; 

e 6»000 para fora. Nn-
iiwro avulso 5 00. 

15 DE OUTUBRO. 

JORNAL DOMIN(iL'EIBO 

1'ÍARlO 

Cheguem, meus senhores, » fíiari» tem «omeiites para todos. 



Uiubo Coxo. 

TYPOS PAI "LIST ANOS-

O BICHO CHBONICO 

Sem pretensão a imitar Buffon nas bellezas 
do estylo, e profundeza do saber, sem afuteza 
vamos hoje penetrar no mundo animal, o des
crever mti sen habitante, que tem passado 
desapercebido pelos homeus daiío.s ao estude 
da historia natural. 

Pertence d classe dusbipedcs; qnasi sempre 
c barbudo ; cabellos frisados, gravuta de fofo 
e lenciolio ile cambraia a despontar-llie de 
bolso frontal do elegante luttetot. <:»lça baião, 
botinas Milhes apertadas como uma luva, per 
fumado como a rolha de ura frasco de franffi 
puni,—ei-Io que cumpre o fadariu, na stoica 
indiffereuça dos livras e do estudo. 

U passeio da tarde tornou-se-lhe uraa neces
sidade essencial ;pi/iCT-H''; cavalgando o uariz: 
pressuroso corre » ver a Unlcinea ile seus cui
dados, que aspira a chofrar por arte uianinnela-
no dizer de Ferreira. A bellaprodigu-lhe sor
risos, por lhe nüo saber a ca.-la. Ah! quês; 
ella a soubesse, recuaria livida diitnte do lobo 
cerval! 

Mísera sorte! lixtranlia condição ! 

No começo de seu noviciado, ainda a cara si 
lhe nao tornou de estanho; abi asso.ua ás ve
zes um ligeiro rubor, como nuvem purpurim 
em céu de madrugada, li' um mouieiuo lú
cido. Hncerra-se em seu quarto, evocando 
toda a energia da vontade. Abre o soporifero 
Barbe, ou o uttoni, e começa a ler. D'ahi a pou 
co os olhos eiichem-se-lhe de lagrimas ; boce
jos contínuos deisao ver-lhe o ceu da boca; 
mais um instante, e ei-lo roncando como o 
Luccno, de Bocage, apoza leitura do terceto 
de França. Tal é a força do habito, que con-
trahiu. 'Ainda n'este período ebupão-lhe o 
magros cobres da matricula os cofres do The 
SOUTO. Mas quando a mascara de estanho ev 
ina-lhe do rosto as rosas do pudor, ainda assin 
freqüenta o redil mas só por passeio. 

petisaes talvez que vaias o amedrontau ? Em 
contado com toda a academia, collegu.... de 
bacharéis formados, presidentes de província 

ministros e até de tentes, vel-o-beis impávido 
atravessar as ruas. dispensando sorrisos e cum
primentos á todos. 

[•'requentando todas as lestas, apresentando-
se uiw it ovbe. II ponto de st'- lhe atribuir <i 
dum da ubiqüidade, uppareceudo em todas as 
rtpubtiiw, assim correm-lhe os dias uns 
annos. 

li' pouco amaule de passar â . ferias no !ár do
méstico. Como o rochedo iminovel em meio do 
oceano vèasmidas esfirelareiu-se-lho aos pés, 
esurgirem apoz sempre novas,e terem o mesmo 
destino —assim elle uo limiar da Academia, es
ta cionado ve ])assaivm-seo SUCcederem-se as 
gerações e os annos. (Is soldados das campa-
iihas litterarias. ao vO-lo, dizem :—Do alto 
d'aquella pyramide viva quarenta séculos nos 
contemplAo !— 

Nutre a inaior indifforetiça pela matricula ;— 
in sempre nos lábios palavras para desculpar 

a lardança em não a bicar o esperançoso porto 
do i-iiloirain .—a iujttxiiçi dos examina dores, o 
ijíiismt), qne o tleviirn, scepliei.-mo, etc. etc. 

U scepticismo, sim !—Ii" elle quem iinpresta-
llie esses ares de poeta, que o fazem enrugar a 
fronte, como sob a pressão de uma idéia fato!. 
Os que o conhecem. porém,rÍem-se do tal char
latão do Pumuzo. 

Alguns dos seus cantarei dizem assim : 

Vem, õ morte, pielosa amiga, 
Vem roçar-me com tuas azas negras, 
Cysiíe li vido, qne dos céus desces. 
Para tirar-me dohombro a cruz, da vida ! 
Piedosa amiga, vem. e tempo, 
A hora é esta. a noite é bella. 
Os ares estilo puros, podeis descer 
Ungir-me de mel afronte esquálida, 
0_ne se arde nos fogos de um vulcão. 
Anjo das noites, que nu silencio vives, 
Torna virgem, que se evapora em sombra, 
Rainha, qne sem throno impera, 
ií que trocas as ÜlosOes do mundo 
Por uma verdade eterna : um túmulo ! 
Quem nao te ama ? pobre louco! 
O' morte augusta, como és bella ! 
A criancinha só u'uin riso elevas 
N'utn vôo ao ceu arrebatando! 
O IMGÍ&0 curvado dos annos ao peso 
Condemnudo a chorar a sorte ímpia 
A teu lado encontra jovial abrigo, 
Onde dorme em beatitíco ócio. 
Sonho mimoso, que nao acorda ! 
Vem, o morte, meu bem, meu tudo, 
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Vem ao valia do tn&rtyrio 
Purificar este calor da vida, 
Itefre-car este ár fementido, 
Kxtiny;iir esta luz pliospliorica, 
Descortinar esses horisontes vastos, 
Onde vejo as eptrellas sorrirem 
Como os olhos de, Marilia de Òírceil ! 
Vem,ó doozella, ii meus braços 
Quero ornate com estes ramos fúnebres 
b'este triste chorão melancólico ! 
Quero ornarte tua fronte larga e bella 
Com estas saudades, estesgoivos, 
Por quem tanto, tanto suspiras! 
Vem, ó minha noiva formosa, 
Dar*me a prenda do nosso hemineu ! 
Vem que já te espero no leito ! 
I!u to darei uma coroa de cypastre, 
Com ellaramalharei tua fronte, 
Como um tropheuá tua virtude! 
Vem, ó ave das noites serenas, 
Com a ponta de tuas azas abrir-me 
A pesada pedra do sepulcro, 
Que sellu-seeoni eterno SÔllO ! 
li que nos ângulos da campa 
Nao se quebrará jamais— 
—A sombra—o silencio—a eternidade ! 

Saamaza sombria, como a de Young, in 
pira-se na contemplação dos túmulos. A 
poesias do sr. 1'.... liilo de arrojai-o ás praias 
da immortulidade. Nós lh*o auguramos. 

Com o talento, de que dispõe, vasto como as 
coisas intermináveis, é de esperar que um dia 
brinde as letras pátrias com uni poema, onde 
a sua muza épica decante as gerações, que 
tem visto passar no mundo acadêmico. 

Sirvao de chave de oiro, com que fechemos 
a rápida discripc&O d'este typo, os seguintes 
versos de Camões; 

«Que nao se arme, e indigne o ceusereno, 
• Contra um bicho da terra tam ppqueno ! 

EHORA3IA& 

— = V = > 

Cheio de si, como parvo 
Galopara mui contente 
Asilohiranto carregando 
Da nobreza um descendente. 

Eis que um bode ao burro brada ,' 
—Lança em terra o meu parente 
Mofa o borro o llie responde: 
—B'Barão da minha gente. 

Tendo dado a uiacacôa 
No Barfto deSulca-mar, 
Disse aos nervos a Baroa: 
—Vao chamar o alveílar '. 

Vendo junrto á Faculdade 
Cm seudoiro e um litterato, 
Perguntou ifedcl magano : 
—Qual dos dois vem fazer aclo? 

Sentou praça um patriota, 
Valoroso aventureiro: 
Quepensaes que d'antes fora ? 
Vagabundo e ratoneiro. 

í,i famosa biogrnpliia, 
Que fez (iil da Casamata ; 
Tudo dia da biographada, 
Só nfto diz que era mulata !.. 

Bode vi!! ao servo exclama 
Do Brasil um Senador; 
lliudo o escravo ao amo torna : 
—Sois mais preto meu Senhor.. 

Jagrave e taciturno 
Vulto humano acamellado : 
Quem pensaes leitor que era ?.. 
—Da Bahia o grilo Prelado. 



• •'•-' • • •-•• 
• —Queres a dez tostões cada uma? a prata Assim; assim mesmo, meu amigo, Ba

li 10 é boa. nanas com farinha é peitoral e econômico. 
j — E1 muito .pôco mitilia sinhõ! 
;—Não dou mais porque isto é roubado. Si 

iilo queres vou dar parte a policia. 

-Porque vai tanta gente nos eagons e tão entliusiashiada? 
—E' porque os iiiglezes ttflo cobrfio as passagens. De graça ninguém teme o per 



SCENAS UBEBAES. 

Entrada do rccratOS na Capital. Que escândalo ! 



! '0<;í;AI' íIOS. 

Bia de ferra 202 d" Fabereíro de mil 805. 

trrecovi o teu bilhete e fiquei invasvaciidu 
eom a tua alemvraiiça, pois bejo eou dispra-
üeri de contentamento agoniado rjno taes su-
IVidoilasamoiToriiiS como liiutiii cadela belha. 
.Vcini como bejo qe o pior de tudo assucedeu 
por tua cauza, de emires nau mües dos merdiuo: 
qe ti; hon de dar cavo da bida in poço tempo, 
porque ladi/.ia mo pai qe Ueus aja queres mur-
rcr procura. Io merdico. 

Aciln qe o ilaniel me dixe qe estabas co a?. 
iirribitado pra rivn ü v erra ri como um voi jii 
eu adibinhei o teu uialiqc binha da bia retro 
da valida de trás das Hinorroriaü, in couto qe 
11 i; urgi ao mata vurros estaba n curar te da ' 
ricia. tiricia tílí ellc nos cascosdo pai dclle. 

liai si nao quandoalemvrou-me qe no ann 
puçudo o Uoitor Uak» «lamaodos cauus da iiiu-
ga de buberUH3 «bia curado co a vanhn de ma-
cáo do para esfregada no acento da vunda 
de vaso qe tibe rebirada pra riva do soli por 
mais de ameo dias ü toma ri biênio de suü e a 
soprari nordeste de baporí de canudo. 

Corri a voticii do albuquerqe onde eu tinha 
dixado a rocei tu do Uoitor líato para mandar 
arrepitir a dosia pra ti atacari. o diavro do 
alvuqiierqe é fino como lunu bigavío darriva 
tojo dixe-me queja nan savia da riceita, que 
eu foce pidir uitra ao Uoitor merdico. 

Eu veno intendo qeria qe eu foceacomprari 
ao doitor oitra riceita qe me lebi o diavo ~: 

eles nau sou soicosua melgueira, tu saves 
esses malandros sen uns pluts oitros quando 
este agarra aquele oitro iafola. 

San ma piliaí dite eu cos meus votoeus., „ . 
o qe qerem é chuxar os cobres de graluites, 
mais porem eu é qe iian Ihosdu. 

Fui pra casa e porguntei pra Oenobeba e ela 
se ãlenvrou da meziuba cun qe curou as dores 
do uitro qe e-stebj dipindurado treis dia da 
vanda de tora i como a tua mulestia e a mesma 
da bia uitro a mezinha te serve. 

Cumpiv-uie participar á. v. ex. que no cor
ante méis. ^e instaurou o processo uo eada-
el por oeeasiao da morte do menor F. -. . . . 

proveniente de uni pào que llie cabio cm riba, 
cujo processo mio dei u'elle decisão porque en
tro em duvida se ilevo ou nao condenar o co
fre da Municipalidade uas custas porque o piio 
malfeitor é do governo por estar na matéria 
publica. 

) inte nauseri 

Aiitioiio ile RmhlvUa. 

Espero que v. ex. me delucide a questão. 

MI8CELL.VXEA. 

Meu charo Tenente. Veste momento ouvi 
referir maiores diatribes contra ti, a propósito 

legocíos econômicos da guarda nacional !.. 
•Sao calumnias; meu amigo; sao intrigas do 

sr. Flrirr, que tem unia língua vfperiiia sabe 
que eu nfto iranxtijo com inragulnr idades nem 
patôo com lieantiuas. 

—Como tem passado, sr. üarOo ? Estimo que 
F. ex. fizesse feliz viagem e que viesse curado 
lo= sons incou)modos. 

—As palavras bondozasdo v. ex.. minha ííe-
nbora, hcam archivadas mi hypotheca da minha 
gratidão. Minha viagem Voi soffrivelraeute 

ineus»«:(wi>íi';<i'i.í]ião soIlVennn altera-
. „ 'éiu eu julgo-me melhor, por terem os 

médicos reconhecido a minha doença. 
— Disseram a meu pae que os médicos da 

Curte declararam provirá falta de vista de v. 
ex. de uimptUaruta que tem no olho esquerdo. 

—li'engano minha Senhora; resolveu-se 
em juuta, que eu soffro de priapismo em todos 
os olhos. 

A bella jonevein voltaildo-se curiosa para 
seu venerando pae, que e.-tavu presente, per
guntou : 

—1'apae, o que é priapismo ? 
—E* moléstia especial dos olhos do sr. Bardo, 

minha filha. 
I - A h ! . . . 



PRF.MIOS A CONCURSO. 

A quem disser a razão porque foi tao pouco 
concorrido o espectncnlo dado em grande gala 
e em npplauso ao brilhante feito (Turmas de 
Iruguayana, onde senão disparouum tiro : 
uma bandeira paraguaya arrebatada ao inimi' 
go pelo valente general Cabral, membro gra 
duado da petalogica. 

A quem souber o rumo que levou o—Sol te-
ctt mnnibus—dos quatr:; cantos, que deixou de 
luzir para todos : um par deeapadocios trepa 
dos n'uma escada, posta á noite sobre a es 
quina. 

A quem deseubriruui tudo de fuoricar ap 
plausos pura victoriar os iates e os oradores 
patriotas do Theatro, que já sao ouvidos com 
velada indefferença : uma peço de neve fundi 
da pela opinião publica. 

A quem indicar um remédio para fazer com 
que as A {rui as da thesouraria de fazenda nao 
gastem trinta e mais dias para dar um despa 
c!io insignificante, sobre negócios os mais Co 
mesiulios : umaturtiinign com patas de pre 
guiça, cara de homem, construindo gwdf* e es
preitando por um partilho.. 

A quem souber acausade darem tantos l'e 
riados nas repartições publicas da Capital, con 
prejuízo dos cofres públicos e do povo que pa
ga para ser servido a sua vontade : uma esta
tua da vadiaçao em fralda de camisa. 

A quem explicar a razão porque os gover
nos cousiituidos livremente pelo povo se trans
formam em Senhores doscomitentes, que sedo-
brao ás barbaras imposições dos procuradores. 
sem direito de reclamar pelas injustiças de que 
é victima : uma caveira de burro adorada por 
ni lotes. 

A quem declarar a cauza de mandar a Direc-
toria geral dos correios que as malas de San
tos para a Capipil nao sejao conduzidas nos 
trens da vin-feneu: uin Siqueira ainda mole
que, montado em um asno de duas patas. 

ATTENÇÃO ! 

Dom José Rapado Peixoto Botelho Carlos 
Leopoldo Ribiano Xavier Rapliael de Paula 
Gonzaga, ramo esparso de afidalgado tronco, 
nobre de foral e conhecido solar, sangue azul 
e pestana*Côr deazeitona, fidalgo cavalheiro 
com exercício, estri beiro-mor, semicupio-mór, 
escudeiro-mór, pega-copos-mór, pateta-mor, 
paspalhao-mór, Mbo-mor, e asuissimo ainda 
maior, por Sua Magestnde, o Rei festeiro de 
Nossa Senhora do Rosário dos hoinens-pretos, 
que Deus guarde por muitos aunos etc. etc. 

Fuço saber a todos os patriotas valentes que 
quizerem viver socegadamenie eio suas casas, 
neta guerra, nem receio de perigo, em quanto 
eu muito tranquillo na minha fico. passando 
vida folgada e milagrosa, comendo, bebendo e 
fumando com meu dinheiro, -do que mio devo 
satisfação á estúpida canalha—, que pagarei 
a cada um que quizer tomar armas como vo
mitado da.... pança, e sem o saberporque. 

irpara o campo da batalha degolar moriçocas, 
a quantia de 1:000*5000 em moeda corrente, 
uo dia que pessoalmente apreseutnr-me a sua 
certidão de óbito, com attestado do respectivo 
Capeliao, no qual se declare, que morreu uo 
campo da honra depois de ter estendido iuani-
madossette paraguaios e meio. 

Assim mais pagarei 101):001)̂ 000 a quem 
trouxer-nieas orelhasdo e\m. presidente Lo
pes embutidas em um diamante deforma es-
pherica que peze pelo menos 50 oitavos, e que 
seju de primeira água, sem jassu ou qualquer 
defeito. 

•a que chegue ao conhecimento de to
dos laço esta declaração que será impressa e 
distribuída pelos bravos sustentadures da müe 
pança. 

V. K i . 

I.itotypo de Henrique Schroeder, S. Paulo. 
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81 DE DKZK3IBH" 

JORNAL DOMINÜUEJRO 

Dou-vos boas festas taco*' leitores. Até a volta. 



Diabo Coxo. 

EXCLUSÃO A' GROTA FUNDA. 

No dia.... 
—Fica sobremodo prozaieo .- comecemos com 

rompante, á guiza de Cícero fuzilando em Ca-
tilina . 

Até quando, ó matas soberbas, zombareis 
doa nossos vapores ? .. 

—Nao vamos bem : é precizo amainar o 
rojo do rompante com a doce amenidade das 
brisas fagueiras, qne ruinorejantes beijao as 
verdes esmeraldas d'estas sombrias selvas. 

Comecemos com a maviosidade do esteliona-

do muita cotisa : caminhado até o meio de al
gumas ; e acabado muitas outras. Temos 
acabado couzas começadas por outrem : en
tretanto que nos-vemos embaraçados para co
meçar na via férrea uma excursão, que acaba
mos com indifinivel prazer. 

E* nas grandes dificuldades que se conhe
cem osgrandes homens ; e pois, sem pôr os 
calções a baixo, como fez o gallego do sr. Uar-
rett, vamos começar a nossa excursão a ma
neira de romance histórico. 

Foi uo dia « de Outubro de l.S(j5 na cidade 
de S. Pau lo . . . . Illoc opus Ate Inbor r$i)! 

Foi .. foi... (comtrezentas pipas. sr. Thomaz; 
faça-se de Ariadne por um momento ; de-ine 
um novello, por que eu sáiad'este laberintbo!) 

O bom Thomaz entezou a esparralhada ca
beça ; tossiu, como philosopho a trovejar 

do jesuíta, que, empinaudo o enorme bojo a a verdades 5 dou ao corpo tao beata postura 
pansa por sobre a saliência do púlpito, limpan-')" i : se-ine-ateurou a imagem do carola re-
doo suor mesclado de atabacado mónco, q t ie , d u c t o r úa '<p''fl"10"" $• ' '«" '" . aiuorta taado na 
lhes corre pelo nedio queixo, era oppoiicao ao ? u a eacorrlda japoua côr de gallmlia de Ango-
abatatado nariz.que selhenntolha acavalíeiro, l í l ' P«"uui'"do em êxtase das 14 varas de seus 
pretende impingir D&reUgíota turba, que ab-j11111!'!^ colleirmhos ; e pondo sob o braço es-
sorta e pasma o escuta de mãos postas, a vir-<í l , tr(1° a ^norosa rabeca, testemunha desuas 
tude mysteriosa do celibato de que elle é a Serias, empunhou na dextra a fatal tesoura 
mais viva e solemne iucarnaçao : 

—Amáveis leitores! com o pensamento preso 
no brilho saneio, que as estrellas manao, ' 
mempredilecto da Divindade levantou, 
gando o seio das virgineas matas, este padrão 
de gloria, que as gerações, os séculos, a histo
ria, e a eternidade soletrarão no livro do pro
gresso—a estrada de ferro. Britamiea gem, 
Dettr te elegit1. 

—Peior vai a historia : o foliculario, como o 
homem político, deve assimilhar-se á raposa 
de Casti; agradar a todos e nao offender a 
ninguém, salvo, qnaudo injuriando os peque
nos tenha como certa a approvaçíio dos gran
des. Um panegyrico á estrada de ferro traduz 
uma apotheose aos filhos de Albion, que sendo 
estrangeiros, nenhum valor teem entre nós 
como doutamente pensam os nossos sábios 
aristróeatas. Elogios aos bárbaros, que no 
dia 6 de Setembro despejarão de catrambias. 
á feição de sardinhas escamadas, a flor da pre-
excelsa Paulicèa, sobre a retva poeirenta da 
várzea do Pary! 

Leitores, no começar muitas vezes as cousas 
mais simplices está a grande difSouldade de 
resol ver as mais intricadas. Nao é por falta de 
meios, que nos-vemos em dificuldades ; pois 
tantos sao os qne temos, que se nos afigura 
impossível a escolha de um. Temos começa-

te a qual estremece de medroza a vida do 
próximo, prorompeu com clássica prozapia: 

«No dia K de Outubro ao lado posto deiuse-
paravel amigo,que a virtude preza, paragosar 
' >s frescores da manha, 

Peguei no meu capote eeiubuçado 
A estação procurei de alto esgavento. 

—Bravo, sr. Thomaz ! Osr. sempre mostra 
que já foi padre [ 

—É filho de outro, para servir áv.*s.... 
Como dizia o bom Thomaz. em companhia 

de vinte tantos amigos dirigioio-nos á estação 
com o propósito de dar-mos um passeio á Gra
ta funda. Ali chegados fomos ter com um sr. 
inglez, de boa apparencia, que nos-acolheu.... 
britanicauiente, que, depois de ouvir-nos, 

•Nao é possível : o sr Henderson nao está 
presente : os srs. nao podem embarcar. 

— Que tremenda hypothese ! exclamamos 
conjnuctamentefitando-nos uns aos outros. 

Cada um de nós se transformou em um De-
mostheues; 

RazOes de todo o geito amontoando, 
Fallando cada qual por todo o bando. 

E o concizo bretão, franzindo a larga testa 



da luzidia calva para baixo, ia a todos dizen
do, em bom portuguez, esta fatal senteça : 

—Nao posso .' 
Nós, porém, que temos por timbra buscarl 

as dificuldades, para vencel-as, resolvemos a| 
pregar uma peça ao homem das negativas. 
Collocomo-nos em vantajosa posição; aguarda
mos a partida dos trens ; e, quando alocomo^ 
tiva, pejando o ar de negro fumo, começava 
de arrastar os vagOes, quaes lépidos mari
nheiros abordando a náu inimiga, éramos ali, 
trepados a nosso gosto. U machiuista ria-se a! 
bom rir da rapasia,: os que nao poderão 
trepar, lamentavüo o pezo das próprias pernas: 
e nós tomados de jubiloso entliusiasmo sau
dávamos o progresso, e ainda mais—sabeis o 
que, leitores?—a maneira de divertÍrmo-uos| 
sem gastar vintém. 

—Viva a Bretanha! disse um espirituoso' 
companheiro, empunhando uma garrafa de| 
cognac. 

—Viva ! bradarão todos unisonos; porém,! 
quando o jovem corypheu levantava o braço 
paralibar o gracioso licor, tinha a niao vazia: 
porque a divina botelha por milagre da es-
pertesa já passeava rapidamente em mãos de 
outrem. 

—Viva o paio ! bradarão alguns maganOes 
rieonhos, cocando a guella, por onde acabav 
de escorrer o ardente suco. 

íamos veloses demandando a serra; eramosj 
um bando de admiradores encantados pelas) 
maravilhas da natureza. 

Üs bellos panoramas passavao-nos rap: 
ante o olhar como as visões de um souho. 

Cavalgando um descendente do Bucefalo o. 
tourisif. repousaria aqui e ali as vistas curiosi 
explorando a grande mina da criação. Nao 
n'o podíamos. Naquella corrida a Mazeppa os 
objectos galopavao em rumo opposto ao que 
seguíamos ; os vimos de passagem como aves 
fugitivas da tempestade. 

Enthusiasmadissimo ia, apezar disso, o 
bom do Thomaz. Aqui consigno, em conside
ração atao düecto companheiro, algumas idéa; 
que se lhe escaparão dos Kbios no êxtase ad
mira ti vo. 

Que pompear de galas ! monologava elle. 
Que vegetação esplendida ! E que imagens unil 
poeta nao aventara aqui ! Estas arvores gi-| 
gantes, primitivos monumentos de verduras,: 
sao desafios aos raios e aspirações para os céus 
Aquelle tronco desfolhado coroado de dous so 
litarios galhos è como um espectro querendo 
abraçar o viageiro que passa, ou antes o gê
nio destes sitios que nos ameaça com os mus 

cnlosos braços iucrepando-nos o arrasamento 
da selva. Ao longe ao sobpè d'aquella monta
nha a vegetação enfesa-se, atrophia-se, como 
jse diante da mole de granito se retrahisse 
modesta 

Mar em fora ia o Thomaz em maré de poe-
r. 
—Tá ! tá l tá ! Amaina a torrente de frio-

leiras! Como estribilho gritava-lhe eu de 
quando em quando. Gritava no deserto por 
que as freqüentes libuçOes que vínhamos fa
zendo tinhao incendiado completamente o jo
vial rapagao. 

Por fugir ao elasterio da prolixidade omitto 
muito engraçado episódio, que como thesouros 
guardo no meu cofre de recordações. 

Cedendo ao impulso da indignação, não pos-
_ j deixar de apregoar alto e bom som na gra
vo tribuna da imprensa a ruindade de umas 
salgadissimas sardinhas, que nos impiugio uma 
taberneira sandia, que hco a maldizer para 
todo o sempre. Maidictos peixinhos / salga-
rao-me o patadar por toda uma semana ! Nao 
posso deixar de crer que aquella salmora vem 
adrede para que o estômago esbraveje sitibun-
do a rogar com toda a instância mais algumas 
rigaçOes de serveja! 

E a locomotiva voava, voava sobre os tri
lhos n'uma vertigem louca! E o fumo do 
carvão de pedra nos maecarava o rosto de 
negro ! 

E as arvores, grandes sabedoras da lingna-
D jm dogesto, se incliuavüo fazendo-nos uma 
profunda reverencia! K os círculos férreos 
dos carros abalroavao-se produzindo o canto 
da araponga! E muito chapeo sem a menor 
cortezia despedia-se da cabeça do infeliz dono, 
e voava nas azas do ar agitado! E... e... o 
Thomaz na santa ebriez monologava, monolo
gava ! 

Apropinquavamo-nos do termo de uossa pe-
ignnaçao. Os dormentes ali em muitos lu
ares sao assentados em plano inclinando, e 

_s carros correm pelo só impulso que lhe dá o 
declive,supprimindo-se a força do vapOr. 

Parou a locomotiva. Nao mais a aguda voz 
do apito que tao a propósito vinha em meio da 

•nsa Thomazina ! 
Pelismente pojamos ein terra sãos como uns 

peros, sem que o gênio do mal por mãos de 
sua emissária— a catastrophe—nos tivesse ar
rojado ao fundo de algum abysino, fazendo a 
'guem lastimar a perda de uma dentadura ou 
\ um chino ! 
Tinhainos chegado á—Grota Funda.—Admi-

ravvamos uma das nmchinas fixas, q'ahi assen-
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tou a companhia, quando ao chegar de Santos 
o carro em que tínhamos de regressar á ca
pital foi-nos roubada H esperança de ir muis 
adiante nos pasmarmos de ver os altíssimos 
pillares sobreque passüo os trilhos. 

TYPOS PAULISTANOS. 

E ate qn«ro crer que o Christo para tremen
da punição do Ashaveros, enviou-lhe um cadá
ver, que, bradando-lhe sempre : < paga-me ! i 
fèl-o correr peregrino desanove séculos, sem 
que Dm só momento podessc descançar. 

S. Paulo, porém, é o ninho dos carniceiros 
abutres :—é aqui que os terríveis milhafres 
fameleiitos cevan-se devorando suas treinas. 

Sao muito para d'ellas rir-se as scenas, que 
entre o algoz e a victima se dao. 

E' um goslo ouvit-o fallar em honra e digni-
cimíf, e lembrar ao seu desgraçado devedor as 
impi-riosas obrigações, em gui- o coltncti a >tobre-u 
dettit carattir, e t c , etc. E' o salteador queda 

irgo é o de quem, como nós, das- licçoes de moral empunhando o arcabuz : nada 
«revê vou voiiados e ínteisesantes typos. Para mais risível e burlesco, 
cabal desempenho de trabalho de tanta mag-: A appariçao de um cintara-gel» e affugenta 
nitude mister se fizera a conjuucçao dos guuiosa ultgrift mais expansiva :—o devedor presen-
de um Bnffon, de um Cuvier, e de mil outros,|te-o só pelo pútrido míasuia, que o cerca, na 

3ue trazer aqui ã baila fora fastidioso. Ao distancia de mil passos, 
esenhar cada typo o esçriptor apparece comi E1 quasi sempre submisso :—tem nos nojen-

uma nova face de Protheu ; hontem assumia ojtos lábios phrases adocicadas, mas traidoras 
aspecto grave do naturalista, hoje o ar sisndojcoino aquelle chorar dos crocodilos das plagas 
do paleontólogo. africanas, li si por acaso alguma vez toma 

Vamos agora penetrar no mundo pavoroso.ares arrogantes, basta um só-grito para fazel-o 
de phantasmas milhões de vezes ainda inais; curvar-se humilde e tremulo. 
pavorosos, que as vi sues tenebrosas de J. Pau-
lus Richter, Hoffmanr., e Anna Radcliff. —E 
uma exhuinaçao, que fazemos : diante do lei
tor vamos collocar a perfil livido e ascorozo do 
cada ter. 

Como Pompeia e Herculauum pôde honi-

Entretanto é o amigo mais sollicito, que o 
seu devedor possue ;— cuidadoso inquire-lhe 
pela saude, e deseja tèl-o sempre ao pé de si. 
Tfto longe ás vezes leva seus extremos de 
amor, que quando por largo espaço de tempo 
uao vè o amigo, costuma conviUal-o graciosa-

brear íi. Paulo :—nas ruínas dessas Necrnpolisjmente por meio d'alguma gazeta miserável 
certo se n&o encoutra, como n'eata risonliajá ir vizital-o. Raro é. porem, que ao seu 
terra, tantos cadactres. (sabor e desejos elles sàiao-se d'esse enredo 

Esabeis o que è um cadarer ?.... jamorosos. Em resposta aos seu conviie a vic-
-E'opesadelloterrível do mísero estndan-jtima por vezes lhe tem enviado azasde páu, 

te : é a sombra implacável de Banco, que oipara que elles por seu turno mais facilmente 
acompanha dia e noite, que assenta-lhe à mezalpossao visital-a. 
e que o n&o abandona si quer á cabeceira do, Um outro, nfto somenos, extremo de ternura 
leito. Morcego de azas escuras e hediondas, do cadacer éo que o leva a empedir por meio 
elle suga-lhe todo o sangue, einquanto affaga-;do telegrapho a partida do amigo. Receiando 
ocomrefalsado sorriso, e com algumas pala-j(e talvez com razão) o esquecimento d este, elie 
vras technieas do seu officío. tteuta advei1il-o de sua ingratidão por esse 

O cadaoer é uma espécie de polypo social,jmeio, que apezar de tudo algumas vezesfalha. 
no dizer deA. Dumas, (quenflo sei porque temi Como preservativo da putrefacçao o cadattr 
d'elles grande ogeriza): multiplicao-se espan-'banha-se em cínogreíra. E' terrível seu aspecto 
tosamente, emquanto que os devedores dimi-depois de semelhante ímmersao. 
nuem-se, minguao-se o desapparecem. I Nas criticas circunstancias em que acha-se 

A existência d'este monstro remonta as mais:actnalmente o Brasil, o governo deveria alli-
affastadas eras. E' de crer-se que o abutre,'ciar todos os cadacerts da republica do Para-
que roiu as entranhas do martyr do Caucaso^gnay^ marchar com elloa contra o seu exercito 
nada menos era que um credor de Prometheu.] Podemos afirmar sem affoutesa, que completo, 
Entre os romanos corre de plano que existiu seria nosso triumpho !—As hostes paraguayas 
esta praça ; pois que de lá è que partiu-lhe a;aterrorizadas fugiriao diante das medonhas fi-

Igurns. 



Mais completa e grandiosa, porém fora a 
victoria, que eu alcançaria, si eu com elles 
podesse realisar o que o poeta desejava fazer 
(•injustamente, nao o pensaes ?) ao gentil sexo: 

Podesse uma só náu contemos todos, 
Eopiloto fôraeu!.... Trinmpho eterno! 

asseguro-vos que nem um escapara do nau
frágio, para vir de novo impestar a terra. 

AOS BABÕES. 
AMIGOS! sinceridade ! • 
Nfto sejamos todos tolos ; 
Deixai vêr os vossos rolos 

De brasoens. 
Ninguém disse ainda o certo 
Onde vüo, donde vieram 

Os baroeus. 

Dizem velhos alfarabios 
Que os baroens da idade d"oiro 
Davam tapona de mouro, 

Fanfurroeus ! 
Nesse tempo eram oruiados, 
Hoje fogem dos cruzeiros 

üs baroens. 

Os de então na Palestina 
Eram rijos e potentes ; 
lias os d'lioje suo valentes 

Nossertoeus. 
Quem domiua as vastas tribus 
Dessas plagas africanas? 

Os baroens. 

Quem envia, mar em fora, 
As esquadras dos Trajmo», 
D'archejantes e ufanos. 

Galeons ? 
Quem envia Guerra aos bárbaros. 
E lhe algema os pulsos livres ? 

Os baroens. 

Digam lá o que disserem 
Contra os armado» da moda, 
Sois os grandes deste reino, 
Meus baroens .' . . . sabeil-a toda ! 

«Carne humana ! ! escravaria ! ! 
• Crime atroz ! ! i sao palavroens. 

Chia a imprensa ? ha-de calar-se . 
Sabeil-a toda, baroens ! 

Vossos pais quando vieram 
De Figneiropara aqui, 
Quem diria. . . vendo vit-os 
Como eu chegal-os vi ' . . 

Era assim : via-se um mono 
De jaqueta de cotim, 
E calças de estopa grossa 
E pernas côr de carmim. 

Trazia socos ferrados, 
Em que pés ! . . Deus nos accuda ! 
Lenço vermelho amarrado 
Na cabeça ponteaguda. 

Vosso avô vinha com elle, 
E gemia derreado 
Soo uin sacco de batatas 
Do patrfio mimo adorado. 

Vossa avó, de pé descalço, 
Traz canastra com toucinho, 
Pao debroa corpulenta. 
Borracha do bie.rae binhn. 

Inda hontemeu vi isto ! . . . 
E vossas sos patuscoens. 
Devem espantar-se comigo 
De serem noje... baroens .' 

Querem de graça um conselho ? 
Naofallem. que faz tristeza, 
Vor o raso da toieima 
A que desceu a nobreza ! 

Burros ficam sempre burros, 
Embora tragam selim, 
Cravado de diamantes 
E estofado desetim. 

0 brilhar dessas comrnendas 
Nâovosmndaa condição. 
0 instincto vos arrasta' 
Para o covado e balcão. 

Com este numero pomos termo a 2.1 

desta foiha: 

Lithotypo de Henrique Schroeder. 



t) Xtijbo-Coxo oflerece de festas LIO A pátria tanto serviu, O Diabo e o Tliomozi dei 
ptnomo uni batalhão de soldadinhos Que a commeuda con- pi-deiu-sr-'. 
ilu chumbo para auxilia-lo ua-guer- (seguiu. 
ra fio Sul. 



'Próximos títuíos a serem pufifkados 

PERIÓDICOS 

O Amigo das Letras (1830) 

O Justiceiro (1834-1835) 

O Verdadeiro Paulista (1842) 

A Violeta (1848) 

Revista Litleraria (Santos, 1850-1851) 

O Medico Popular (Santos, 1851) 

OAcayaba (1852-1853) 

O CoMipíiaiior Pauíiíteno (1851-1853) 

O Defensor (Sorocaba, 1851-1853) 

O CowlítucioHfll (1853-1854) 

Guayafíá{t&sb) 

O /ris (1857) 

Esboços Litterarios (1859-1860) 

Murmúrios Juvenis (1859-1860) 

Revista da Academia de S. Paulo (1859) 

O Yíoróró (Santos, [859-1860) 

O Agricultor Paulista (ku, 1860) 

O Kaleidoscopio (1860) 

A LegeruU (1860) 

Rcvtíto Dramática (1860) 

BROTERoJosé Maria de Avelar. O tumulto ,lo povo em Évora j(i«: drama em três acti 

phia de Silva Sobral, 1845. 

ANDRADA, Martim Francisco Ribeiro de. |.II)"IIíVL> ti.im.i o Vir OPYÍÍJIIí: drama em 3 

Paulo: Typographia do Governo, 1849. 

MEDEIROS, Francisco Luiz d Abreu. .-1 e-traiw^eiui: drama em cinco atros exrrahido do 

Santos; Tvpojiraphi,! Comniercial de Cl. L)c!ius, 1851. 

LEITãO, Antônio Joaquim de Freitas. A cru: da ponte, ou O fanatismo religioso: drama ei 

dros. S. Paulo: Typ. Liberal de |. li. de Azevedo Marques, 1853. 

MARQUES, Joaquim Cândido de. Diana e Cypriana ou As maravilhas: drama ornado de 

divididos em 7 quadros, S. Paulo: Typograpliia Imperial de Marques e Irmão, 1856. 



LLE, P. A. do. O mundo â parle: drama em 3 actos. S. Paulo: Typ. Imparcial, de J. R. de Azevedo Marques, 

1858. 

SITOS, Antônio PLTL-ÍIM dos. Os ^i.ujjis da época, OU A lebre i'icrríir<il: comedia origina] em trcs actos. 

Santos: Typographia de V. A. de Mello, [860. 

KN<A, Joaquim Anselmo d'. Oração, que na acçao Ai graças pilo jeiiz ftvouí.'LVrn 1 (•»!ío da maioridade de 

S. Aí. J. o Senhor D. Pedro n, celebrada na Sé Cathedral desta Imperial Cidade de S. Paulo... S. Paulo: 

lypographia de Costa Silveira, 1840. 

\RGO, Pedro Gomes de. Oriii.hi /ifiir-hr. que, por oeeasião das ••.\i,,[ur.i> jeitos de corpo presente ao Ex~™ c 

Rev™° Sr. Diogo Antônio icijó— S. ['.mio: 1; pngr.ipliü .Io Governo arrendada por Silva Sobral. 1843. 

TE CARMELO, Joaquim do. OPV((I1í' gratulatoria, que 1:0 dia 2 ,ir ,íezcinl-ro de 1844, u 11 ni versa rio do nasci

mento de Sua Magestade Imperial... S, Paulo: Typographia de Silva Sobral, 1844. 

lldcfonso Xavier. Oração fúnebre, que na- solemnes iwr.jui.is /riUs prio Ex1" e Ree"™ Sfir. BiífJO 

Diocezano D. JWíIMIV! |i«.;:i™ Gun^fiVci de Andrade ... S. Paulo: lypographia de Silva Sobral, [846. 

TE CARMELO, Joaquim, do. Orae.io gr.ituLitoriti recitada na dia \i dãbril do corrente anno, por oeeasião 

dos festejos que a Ordem Terceira do Carmo da Cidade de S. Paulo celebrou ... S. Paulo: Typographia de 

Silva Sobral, 1846. 

TE CARMEI.O, Joaquim ilo. Orti|'iiy que por occa:tão do solemne li-Dcion < '.elebrado 11,1 Igreja do Collegio, 

servindo de Cathedral de São Paulo ... S. Paulo: Typograpliia de Silva Sobral, 1847. 

EIRA.José Norberto d'. OIíÇIíLI de Santa lhereza ... Santos; Typographia Co in me rei ai de G. Delius, 

.852. 

Ildefonso Xavier. ()I\S|-I"IU fúnebre, que por oceasiáo do hiuerai mandado celebrar pelo Excellentis-

Senhor Presidente da Província lir. josmo do Sascuner.to Silva ... prl.i sentida morte da Rainha de 

ijitl... S. Paulo: Typographia 2 de Dezembro, 1854. 

Illlilllll 





F oi somenre em 1808 que o Brasil conheceu atividades tipo

gráficas regulares. O decreto do príncipe regente d. João, em 

maio daquele ano, autorizava a utilização do prelo que, ad

quirido na Inglaterra para servir à Secretaria de Estado dos Negó

cios Estrangeiros e da Guerra, acabou vindo nos porões de uma das 

naus que trouxeram para cá a corte portuguesa. Com os mesmos 

privilégios e obrigações de sua congênere em Lisboa, fundava-se a 

Impressão Regia do Rio de Janeiro. Pouco a pouco foram surgindo 

tipografias nas diferentes províncias, alterando radicalmente o am

biente cultural em que viviam seus habitantes. 

Na iminência de completar dois séculos, a história da imprensa ain

da é mal conhecida entre nós. Os estudos e levantamentos publica

dos por ocasião de seu primeiro centenário, em 1908, não tiveram 

seguidores à altura dos que se propuseram a sistematizar os títulos 

de livros, folhetos e periódicos produzidos no Brasil até então. 

Antecipando-se às comemorações que certamente marcarão o trans

curso dessa importante data, a coleção que ora se inicia com o fac-

símile do Diabo Coxo pretende contribuir para o conhecimento de 

nosso patrimônio editorial e pôr à disposição dos pesquisadores 

obras raras de evidente interesse para a história de São Paulo. 

L C A M A R G O 


