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N OTICIAR:tO I x 
Na\lltimantracçilo da loteria cahi\l pelo alçapi'i:o da roda 

O, redaetoN11 do .\Co,q11 ito pasu.m um ta.nto acannaviado,, omad.n reoolhida1 qu11 tira OII pramio1, 11 \lm doa pregoeiro, 
eupidamen\e fa.llando . t.ambemescorregou poralliabai:ico. 

M a& iUo paua 1 O Sr Saturai no da Veiga tambem Hteve vai n!o Tlli, 

X 
Tendo,.se reconheddo & auperioridade da ped ra que, de 

Maraelba, 111 mandou vir paraaeo,u trucçio da nova Escola de 
S. Rita,va.l tentar-1eedillea.ronovotheatrolyrico comfatiu 
da China grudadas acuapo de gtt.n10. 

X 
,\ iripolaçllo do Ilelldiiuestá puma.do com oapet1itedo1 

Sra Dr Arlhur de ?tfacedo e Vice-Almirante Delamare. 
E' porque ellu aindanloviramoSr Nabuco quando lhe dá 

para comer. 

X 
Teve legar a 5> .enfo da AnociaçloLitternria Ja.negllo de 

Cartilha, entrando em di,euuão a. 1he1<11eg11inte: Quem in
nntou 01Pé1de Moleque1 

A di1cu.do foi aealorad:l.. 
O t!lermometro chegou a 95graua. a ,ombra! 

X 
Dizia- se hontem que 1e iam uti!iaar as Carta, do Caipira 

paraotalçamento du ruas. 
Ji chegou uma mac:hina eape,cill.l p.uaa.a cortarem para

lellipipedo1! 

X 
O Sr tenente Pinheiro foi encarregado de i,aenui.r um 

no,01ondographo, para vêr o fundo d0Tbe1ouro Nacional. 
O Sr tenente pediu logo a aua demiuão, allegando qu11 

no Thnouronifo hafundo, nem fundoal 

X 
Conua-no, que, nu ptozimu eleiçJu municipae1, .erllo 

reeleitu1quui tod~o1ac:tuauvereadoru. 
A Empreu. Funerarja é que II olT.treceu para fazer toda. u 

dupe,aacom a eleição. 

X 
Conua-no, que vai H r oondecorado o Sr lte i1 das chara

de.1,pelaeque tem introdueido na(;aJera deN01iciat. 
Nó, tdmo1 tambem introduzido algumu; ma, o/lo no, têm 

rendido nada. 

X 
Na fo tendencie.daMarinha foi dimin\lido oaala.riodo1ope

rario1 e a\lgmeo.lado em compennçO:o o tempo do trabalho. 
H, ,e vê que nlto fuem I 11d~pelllle11<;i.t no estale iro. 

X 
Continda a aer moda uur o cabello apartado ,;om o rego ao 

meio; comtudo o Sr Cario• P into aparta & nquerda, o S r 
Oofi1 & dinit& e o Sr Viaconde do Rio Dranoo r<!J)<lrtia para to,. 
doao1 lado1. 

O TUN"NEL l?.A.RA NIC'I'HERO"Y 

Ao1 P.UU,OBI ROS DAI IIUl.(:U, 

Bom, que o Buclrnall a faur ge OQ,.ig iu: 

olongotunnelqueabahiacil>area. 
Auim meionO:o ha que o po"o brigue 
com o Antoni co, por amor da ba,-ca. 

o COE.REIO DOS T:S:EATnos 

Reprnentou•H no theatro de S. P.tdro, o dra.m11--(b u!ran
gul..,do,"t"• da lndia, e entrou n'ellea actriz Marquelou, depoi1 de 
riajeida. No deumpuho do J>apel mo1trou que adquerira conhe
cimento1 novo1 nomundo,·elhoealgunsveatido1 dea!umhran-

Quem tam bem ae apr,ttenta deslumbrante ,! o ac tor Fraga; 
oqueénotavelequevariandotaoto no •ntuariou apr11ente 
aemprt1depolai11aapretu. 

Seripromeual 
Nn maia a peça, é uma mina para o em preza rio II uma ddi

cia par& O Op<lctador. 

NB. Não podemo, ser mai1 ntenao porque ti•cmo, de as1 i1-
ti r ao prooeuo Tioooo. Dsmo, en1 seguida o primeiro interro
gatorio; 

Ju iz - Como te chama 1 
11.eu -TinocoJunior. 
Juiz -Queidade temr 
Reu - Eu lhe digo, Sr Dr, 1011m.:t.ilno\"Odei annoadoque 

o meu collega Caipira. 
J ui1 - Oequemtl fllhot 
n.u - Do JorrniJ do Commucio. 
Juii - A •uaocCUJlilÇ1of 
n.u - Vêr em que se occupa.1n os outros. 
Jun - Sabe•dequeé"ccutadof 
fu-\1 - São intrigas tudo, Sr Dr; !1Uto,.u ck /,:,11111«1, ti ooiki 1 

Juiz - Nilofa.lle inglei. ltesponda: écerto que tom d1topor 
ah i queuDaartigoapublicado,no .V01qui1osãoaeU1 1 

Reu - Nll:o Sr. 
Jui1 - Quenilodo,ou1 aabe-oaJuHiça :oque lhe per

gunto e se tem upalha.do que ellea o ~~jam 
R.eu - ( Com vo1 commovida / Nunca S,· Dr. 
J11i1 - Veja o que di1. Olhe qn~ do inqueri10 feito na l'o

licia coutam depoimento• de t~l\erounb;u que Ili.em lerem 
ouvidotal denlaraçlto. 

Reu - Nilo é poui,·eJ. Eu )'eço a V. Exc. que mande eh11. · 
mar 11111 t11l.em\lnhao. 

/Continúal 
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E,creveram-me uma carta, pedindo-me para perguntar ao 
Sr mini1tro da marinha ae ao, offle1ae1 da fa1enda da q1u1.rta 

elauen;lodau 1er, comoaoa outro,, con~dido IOldoquando 

desambarcadoa. 
O meu ideal, dnde que e1crno par,1. os papei• pdbhcon, 

.endo nunca ineommodar 01 Sra mini1tro1, e1pecialmente 01 

da marinha, todo o men deaejo era reaponder á dita carta. sem 
ter de dinrahirS. E1c.du 1u11cogilaçôe1, Mui\tàoprofnnda 
a minha 1gnorancia em mataria nava\,queduvidoque como 
proprio aondog~apho do Sr tenente Pinheiro ae poua tomar- lhe 

a,dtu ra. 

pregado1parao1oalho. Ya1 como nllo biiode inventar-aecoõ

,.u pa.radiur dubolu1 Lembra-ae alguem da gritar que • o 
cloaat, damnado•, todo, gritam logo que e1tá. damnado,e, 
porqueeat4me,mo. 

Se U quein1 fouem "~ contr& o formato micro1eopieo das 

taeibolinhu,ainda,aioda,poi1naverdadeaqui110 , oqueem 

livraria ae chama-um formato da algibeira. Mesmo utando 
perto,cu,taa 14ronumero--aemoculo1. 

Como ma dizia. um fub.no-nl'io do e1pheru, do pilulu; 
mudiffl~i• detugar. 

E' como U corridu de quinta feira, que nem pareciam do 

J ockey C/ub, tffo abah:o eat ivtram do que tinbamo, o costume 

Deeculpará poli S. l:!.c. ae, ci\.do meu longe, empunhando devh.llá eatr.la,a d'eateanno. Poueo1e11.valloe, }!Xk(>JS feitos 

o meu porta-Yoi de papel, lhe !transm ittoaque!\apergunta., a. à preua,friezado publico;tudoae reuniu para aguar a festa. 

que, 1eg11ndo todas u prohbilida.dea, S. E1c. u a.pres1ar;I. a não Va.m OI a. v4r a de1(or ra, para julho, quando O tempo e&t,i, 

responder. mais fre1eo, e a febre ama.rella completamente uquecida.-por 

no», pelas a.11rto ridade1 e pela Junta de Hygiene. 

Se eu tiuue banca de adTogado, e 01 offlciau da quarta 

cla.ue mepagauemoeonaelho,eu !bndiríaqueTilt&s asne
ceuida.dea do Estado, a todo o bom eidadilo oceorre o dever 

de nii.o penr 1obreo1cofre11'ublico1,quejá.n:Io podemcom

eigo, minado, como eu/lo pelocnpim. 
Nem ha raz!io para que na arma.da ae niio p-da comn cá 

pela terra. ftrme. Uontem ,i, noiteanda'Jaeu a puse;,.remroda. 

do Rocio. Chegou-se a. mim um tropa e perguntou• me urba 

na.mente ae eu lhe da.,·a 11m ,iickd po,.a eigar~. 
Porque não faum 01 Sra offleian de fazenda o meamo f 

O men col!ega Riancho j:I. uma vM ae entregou a conside

rações eobre 01 du tino1 do futuro A1ylo de Mendicidade, mas 

escapou-!hea bypotheee, de que eaH novo di sparate pudesse 

ser\'i rparaabrigoaos srandu a1no1 que servem opa.iicom 
uma farda ,l,1 co1\&1, quando fariam muito melhor negocio em 

ir apanhar eiri1 na Praia Orande, onde elles ião quas i til.o 

a.bundantncomoa1notu ral1a1 na circulaçilo, º" u q11ei1H 

con\raas loteriu, 

Dliia-sepora.hi ha.diaa que n'uma d'eatu ultima. n 
:raeçtle1 pelo no,o 1y1tema, qne ín rea~nder ainda em mais 

ennoveladueapira110.inoen10.donouocollegad0Figaro--aa 
taea bolai tinham da.do o deploraHI eap,Ktacu!o da eua levian

dade 1al~ndo da1mão1 do1 HC?lltadorn pa.raochlo, onde ae 
permitti ram 1ig-zag1 apenaa eompa.ra~ei1 ao, da um entregador 

dejornaunonerclcio de1uasf11ncçôe1, 

Ao quepare~,tudoi1tonllopa11ou de umca11ard, eaabolaa 

nio deram o menor salto morta!, du ôngenua• m/ioa dos em• 

0 1 medioo1, eun agora. 4 q111 começam a querer montra r 
queaenlouqua«mdoclamor geralcontraafaltadeeatudoda 
tal noHa amiga. A[ora. publicou o Sr Dr Oama Lobo um traba

lho 1obreute auumpto, e em bNIH •• e1p,ira. outro, tambem por 

um medico oculiata, nlo me lembra agora quem. 

Oque,uqui1i10,que 11011601 medico, oculi1tuque dei - 1 
1am 01 olho, paraeata auum pto. 

"''· 

CHARADAS < 

A deeifraçlodasde 11bbado pa11ado urá.dada comon. 368, 

conformej,i,no(icillmoe aos nouoa decifrndore,, afim de dar 

tempoao1 decifradores de róradacidade. 

As proposuude hoje do a.a 1eguintes: 

0 -a.inda.-aqni1'ire---calçl!e1. 

l-t--0 boi ,a; da •acca para aquecer-no,. 

~rtaera,1ignalquee1tavaa!egre,ni1ten'umtri
bun a.l dacuriaroman&. 

T yp. Fu.11o11n,ox, rua.do Evariuoda Veig:i, n. 5 
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Agradecemos a offerta de exemplare• da& seguintes publi
caçlies que nos foram bondoumente enviado• : 

AO EXM. SR ANTONIO PEREIRA l'JNTO-os Annau da 

Gama,·ados])eputado,, relativos aos annosdel8.00,1827e!S55. 
Estes lino1 fazem parte da recopilação de que aquelle Srfo! 

ir.cumbido pela camara legisl:itiva, cuja, multe digno •ecu
tario. 

SR F. da $. - Muito pessoal. nma; e mal trabalhadas 
ambas. 

Aproposito: Como vamos de cbaradast 

SR DAS SET8 ~'ABULAS-. Como fabulista, como humo-
tista, como poeta, f.tlta-lheuma s6 cousa-aveia. 

SR E . A. S. - Ora se o Sr, e em ,·u!do gutar o tempo em 
,·orsalhadas. o empregaste em fa,cr outras coisas .. 

SR CAÇADOR DE CHARADAS-A sua esca~teni graça. 
Ora o Sr a querer ,ombar comnosoo ! . . . com ena cara!! 

DE DU ,,i!,.Q, •••• TRES ! 

U1n dos mais csquipatico• sé~tro• que tem accommettido o 
pruridopatrioticodo,oossos l itteratos,uutridospelobiberondo 

orçamento,-éo decoudemnara.peramente a todo aquelleque, 
com mão profana,ousa leaantar o ,·eu da. nonas miseriufa

zendoaexposiçãosincerae verdadeira das mesmas. 
N;lo hareeursode que não lancem miioo, ferrenhos Htte

ratoschuchadores dateta da nação;e6tal aauafuriarepNS• 
aiva,que jánilo poupam: nem nacionaes, nem estrangeiro(/ 

PareC0 que, na opini11o do, Bntualitterarios, n1to sedne 

trazer para o amphitheatro publico a chaga, que carece de ser 
guarecidacomenergico cauterio; e julgam por melbordeiul-a 

solapada. contaminando sorrateiramente todo o cori><>, ati á 
g"ngrena, para que se ufo moleste a vista,como espectacu!o 

bediondodelantaasquero&idade. 
!\'uns artigos que trazem no couce a aniguatura Ca,-ioca 

tem o aomnorifero .Di<>,·Wdo Rio porta! mododupejadoaaua 

bilis contra os bem elaborados artigoado Globo, que pondo as 
no&Su barba• de molho, no8 vemos obrigados a exclamar, 

-Como descalçarestabotat 
A um correspondente, de nacionalidade ing\eza, n!lo per• 

mitte o nosso pudibundorealejooem i-official,aingerencia nos 

nosso• negocios; acon,elhaodo-o a que, com maia necessidade 
e pro,eito, trate dos ma!e• da orgulhosa Albion, qne muito 
maioNs são queo•nouos;- oqueépontof6radedu,·idapara 

todos 01 que conhecem o ot1'<UO do Reino Unido e os progre1s<>1 

do nono lmperio t 

1 

paiz pericli.tas,em por n'ello 1e trazerem átonajorna!i,tica 
oeseusdefe1toseerro,,aa,uasfaltaseviciosorgauicoal 

Pelo contrario! 

enco!:a t::
8

ta~
1 !ª~::; p~::re:::. p::::u:::•;;m::e~::;;:~ :: 1 

rai:ãodirectadalil>erdade,franquezaeainceridade doaorglos 
da opinião publi~a. 

Oizeraoeurangeiro que •enlooccupedos nouos negocioa 
domesticos, e prohibirtambemaonacional que os niioducuta, 
para que ae n;loe%ponhi-.aopublico as nona.e fraqueza.a, 6tão 
e8tranha e ridicula doutrina, que nem merece refutaçito em 

fülo baatajáteragente: umserviçodetestavel de correio

uma limpe.a que roça pela sugidade- uma policia com cata
rstas- una diplomatas, que pa.aam pelo• intereues do paiz, wmo 
cãeapor quinta vindimada; ainda por cima querem oo jani
zaros da imprenaa quo digamo,: que os correios, o serviço do 
!impeta,apoliciaeo•dip!omataodooprototypodaperfeiçãol 

Poia não,usaé hoa! 
Vejam lá se taml>em querem que digamoe: que não ha febre 

ama.relia, nem mesmo uns gr1tosinhos de ca!ort 
Não 6 muito para admirar ae assim o entenderem. 
S11o rolluldo,-<:,para mai,collouaes nigenciasl 
Quem porém pensar, que este• melilldro,os patriotas gritam 

pelo amor da patria, vh-e u·uma completa i!lusilo? O que elles 
quereméquesenãomechanasarcaasaotas,quenãoaãopoucu 

infeli,mcnta no nono paiz. 
Ora ,·ejam &e não era uma. dos diabos: o Globo lembrar-se 

um dia, depois de demonstrar que a diplomacia ea burocracia 
de pouco ou nada ser,·em, se lembrasse de discutir taml>em a 

inutilidadedoDiariodoRio, nas lides da imprensa!! 
Se o fizesse seria talvez muito justo; mas sal>em porque 

nunca o farãt }'; ' unicamente porque iuo faria chegara pr<lços 

fabu!osos: - asamaseoopio! 
Onde mamar iam aquel!aa criançast 

Quem nos faria.dormid 

ALPRHnO RIANCnO. 

Não tens ooraçãomais l Estou farta de penar 
e em teuamorniiocreio!exclamalindadama. 
Quem ama e tem paixão deve oberchorar 

Quem não choranãoni'ama. 

JOSÉ ELBCrRICO. 

GAL:tc::F..:IA. T"'".r:CBAT.H.AL 

(OUMl TA 8BRII<) 

RETRATOS, ESBOÇOS E RESTAURAÇÕES 

XVI 

Aos redactoru oa1eir0$ do Globo não quer permittir tarnhem 

o oo,,o Coei«a, q,o ai,oo<>m " """ "m,idod.,,-q,. 1 'º"' """ 
censurem as nossas fraquezas,- que corrijam os nouos erro,; Verdadeira ohra do Porto: rija e fo r te . 
porque, no dizerd'elle, vem d'ahi odescreditodopaizeoutrae Mal acabada, mss bem accentuads. 

1 

coisas muito fei~s , de que nem nos que remos lembrar. T rabalhou alli o escopro; falta··agora o aperfeiçoam<>nto do 

Ainda não v,moo um 16 enmplo de que os credites de um b u r il . 



- ·-·- ....... . --11--
Se rouedeu,u.da 11, um al1opedn t•l, utuapNraptaa 

11.gura. 
Para.aigraodu alturuo1 traço1 largoa. 
E bem. la rgo& que tio 01 lr&çOI d'ella. 

BaM tambem lhe nJo falta. 
Qoareuta e dou, da coropr ime11101obretrinla e cinco de 

N!to ,1 um 1,mpln 16co; ,1 IIÓCO, alice rce a embaum.ento. 

Temloga.rpar.:,, ai11.1cripç!lo eoutruallegorÍilu, 
V6-1equequem.a (unl oeraumarti1t&. 
E1tiloalli 01 n1tigio1 de algum curioso. 

Algum mntre louceiro, a.feito ll tra.hlhar no pó de pedra, 

ía.bricantedejarro1, ba.ciaa 1 001ro1v1uo11em.elh1.ote1. 
F~l-a como quem fai um Ido ou uma. pa.1!<>•& pau o 

a.lpendre de alguma qu1n1:i.. 

Fêl-a um fô r ma, >itm de.e11ho. 

Agora, onde 01merou-1e foi no vidrado. 
Vidrou- :,. po r dentro e vid rou-a por fóra. 
E' figura quen!toae Ln.,·a. 
Nem pNdH, porque não cria limo. 
Tem a condiç!o du pedra.a batida.a e movediça,. 
~ Pedr& que rói& o.!io cria bolor t • U -ae i1to no Si,nãc ~ 

Eena.0011.diçJodue-& ellllMbem•idra.doquefoi. 
Dizem o, a11.i».e1 dotbeatro por tuguei, que dura11.t11muito 

tempo llgurou no port:io da cua d8 campo de uma :..:trii li1 -

bonu.1e, •Il i p•ra oO:!.- íundo. 
Um dir. no theAtro, bou•e mi1ter de uma l'ig11ra 1emelh1o111• • 
A act r i1 empreotoll-&, 
Pig11rouent!o n•peça. 
E,como nlo•aliir,a pena o carreto, íoi deiudan&contra. -

ttgra, ent reou1ro1&coe11orio1. 
Nir, 1ua ultima ,iag11m, encontrou- a. afü o :.,:tor Va.lle. 
M1ndo11encai1ot&!-a.ereme1teu-apa.ra.ei. 
Ed'elte modo ei\-a aartin&, enchendoa 1e<1na e o. per10-

ll&g<!lll llOCar1u. 

E ... 

(V&lha.&verda.de, o aeua.aeu dono. ) 

.. . tem feito m11itoprogreu o. 
Soltoualingua. 

Já.falia. 
J:!.diz,nalljor,j!l.dizjintar. 

Com o tompo,,d1e1perar,dirijaotar, dirá.major . 

Apeou con11ou iato hi na Trindade, mandou-lh8 o Palh& 
offeree<1rcontrato. 

n.,de queella.íallna, , ea.n1&oa .•. 
{Poi1 q111 c&nta acreditem! diz oCyriaoode Cardooo, e & 

Gautil!sa d0Jor>13lj4 oaffirmou.) 

Nomai1,era1ódeiur a oaturuaobrar. 
C4, nonono tbeatro., ella a. iotrigadn outratdamaa. 
lnrejam-lbe todn&rob,ntu. 

Eqnerem 11\Mrqual & NC<lita de que uu. pa.r&C(lnHrn,.r 
tudoaqa illorijoerorte. 

Nlo d i1ella. por urgonha. 
l,luducobriu-1e-lheoaegredo. 
A oouuul&na r.l imentaçlo. 

Brôa demilhoeaHi\e. 
O.cobriu ute aegredo o Siha Pereira. 
Matnloooomprometta.m..elle 11loquerq11e1e1aiba . 

AXOUR, QUÃNII TU N0111 1'IB:1'S ! 

Só para contemplar do Rouolindo rosto 
,olfre Aotoniod .. 1or1eo1 du ro, mil vai- ve111; 

o emprego perdeat1! . .. 

Ma i,vale um gos to 

doquequa.trovônten1. 

AU'l..'OGR.AP:S:OS J:>O JM'.OSQ,UITO 

LlTTBR ... rvn .. a IM1'RBIU .. 

coi,:a;a. poder comer uva,, do preci.a1 pelo meno1 dua, 1 

ÜOCAT UYA. 

lia. uma coita que, meamo te11.io mu1to1 coadore1, a mai1 1 

ba.biloozinhei raniio,capude r ... er : 

Co .. a .. cv. i 
Palura. de Antonioo, uno ,Vo,q1<ito algum dia me ui- : 

girem a rtigo, em pr0'8, olo darei nem um 

p., 1 
Só 11m imbeell póde acreditar r;ue ehio seja derivado de 

~,.::::::•eo. S. 11'r1111CUC<l de auiudamen te, a.uiffldame,ue de j 

• M ~cB ... DO DR A1s1.a.. 1 

d'en~:;:e
11

1:::::a1te de Lagun1 ee qu , me préoccupa,t celait 1 

T AUl<A\' . ' 

Quando para o meu jorna.l entra. um reda~to r de animo 
fo r te e muculo, H i um meio de o tor11 11,r brando 

CASTRO 

Em França uma mOlda que raramente ,e eneo~lra..; o foU 

Ou1x .. aXu JU!<IOR. 

Jopiado11thnent,por 

Boa. 

FA.:SULA INST.A.:N'T ~.A 

Oil, pela mãi rorça.do ao eau.mento, 
{o qual tinha em horror) 

ea1ou- 1e c'uma anl. Que homem de tento 1 

Do, malea o menor. li 
11=o-"-"'~·-1i-mo=o<=,-=H=do=b=ro=•=do=m=i)="=· =====d:===========Q'="=QUI~ 
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