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O dia 25 do passado foi
consagrado aos festejos da
nossa Carta Constitucional,
uma pulula dc pão que o pri-
meiro imperador deu para en-
gülir ao Brazil. Andaram pe-
Ias ruas os grandes do império
ostentando as suas libres, de
parceria com os archeiros e
mais mascarados da sociedade
carnavalesca « Monarchia ».
O povo ria de tanta vestia
cxquisita e mal escovada.
Quando o Sr. Pedro II so re-
solverá a acabar com essa in-
decência ridícula, essa velha-
ria só supportavel nas festas
do Divino Espirito Santo ?

O povo já não 6 idiota
para se deixar deslumbrar por
esses galões falsos, lentejoulas
e figuras' de palha que tanto
dinheiro custam aes cofres pu-
blicos. O que o povo quer ó
a verdade das cousas, c por
tanto repelle as instituições
representadas pelo rei \< Bo-
beche», porque ellas encerram
a mentira, a hypocrisia, a
corrupção e a infâmia. Já não
nos illudem as ficções do sys-
tema c mais fantasias dc que
a monarchia se reveste para
embasbacar a multidão.

Antigamente, quando a
massa publica tinha "os olhos
tapados pela venda da igno-
rancia, as festas palacianas
illudiàm, c então o povo sa-
hia pelas ruas a dar vivas á
religião do estado, á constitui-
ção do império, a Suas Mages-
tades e mais troça principesca.
Hoje, felizmente, para honra
do nosso povo, não se ouvem
mais estas gritarias pelas
praças e junto do pardieiro
que se chama paço imperial.
Acabou-se a epoca da estu-
pidez, da cegueira, da tolice
em que o Brazil, saudando a
dynastia imperante c as in-
stituiçòcsque ella ymbolisa,

confessava-se escravo d'esscs
vagabundos privilegiados e da
grande manada de mendigos
de fardão, que servem do ca-
pacho moral á monarchia.
Para que, pois, ha de o impe-
rador e a sua gentalha dar-se
ao desfruete pelo meio das
ruas c aos olhos do povo, que
gargalha dessa comedia im-
munda 1. . . Acabaram-se os
monarchistas : os poucos que
existem ou são idiotas ou porespeculação. Não ha meio
termo, em presença do desça-
labro material e morai a quea monarchia reduziu a nação
brazileira.

Abaixo as mascaras ! . . .
Fora os arlequins !... O paiz
já não supporta-os, princi-
pai mente quando elles, parase dareta em espectaculo, gas-
tam o dinheiro do estado cm
luminárias e pólvora.

Seria melhor que empre-
cassem esse diaheiro na fun-

dc dar uma lição de rei con- daria, isso não causaria espanto ;
stitucional ao povo! porém Mme. Martins fez melhor do

Enganou-se com tudo a que isso. Tirou licença, pagou im-
realeza, por isso que o povo postos ao thesouro; imaginem derepelira a triste «lembrança» qae?-De uma pharmacia. Parecedo Sr. Moura, tanto que nao que.lembrando-sequecomoontroo. acompanhou a presença L.Uuj^ » »• u / •» • 4.
imperial. Sua Magestade pôde 

eslabeleciment° *>•*» feito viçti-
attestar isso mesmo. O povo 

maS| querla com este ontro P°der
já o conhece, desde o dia 28 forneceMhes a salsa, a caroba,
de Dezembro de 1879, em que i lodureto, o unguento de soldado,
foicorrido do paço de S. Chris- !etc- Magnânimo coração 1 Uma
tovão pela infame policia do ! pharmacia dirigida por uma pa-
malvado Pindahyba de Mattos, deira é o cumulo do desbraga-
Quem se iliudiu, portanto foi, mento. Ao abrir a pharmacia, ella
o imperador.

Passa, pulha I...
Quem te conhecer que te

compre, manhoso.
¦non

6
dação de alguma instituição
útil, ou no asylo dos men-
digos, ou em comprar uma
corda para enforcar essa corja
de desmoralisados c safar-
danas, que estragaram o paiz
e mystificaram a constituição,
sophismahdo-a ainda mais' cio
que ella contra o povo o a favor
da monarchia.

Entretanto, no dia em que
a corte foz os últimos funé-
raes dessa, bagaceira, o Sr.
1). Pedro Dous aproveitou-se,
suprema ironia !.... do uma
tolice deum palradòr de praça,
para declarar-se, em voz fina, j«Rei Constitucional». Foi ov
caso q ue o Sr. C. Moura fez urn
«meeting», o contra os pro-
testos do seu auditório e a cner-
gica impugna cão do alguns•i i~ °cidadãos levou uma represem-
tacão a Sua Majestade contra
a reforma eleitoral (!!!) Que
parvoice! Representar contra
uma loi já vencida em am-
bas as casas do parlamento,
e quando a resposta impe-
ria] era prevista, ficando o
imperador do melhor partido,
pois tinha mais uma oceasião

3EM0RANDÜM
A circular do Exm. Sr. presidente

da junta de hygiene publica da
corte, com referencia ás phar-
macias, despertou-nos o desejo de
mosfrar ao publico uma «tramóia»
engenhosa, onde a saúde publica
é tratada com estranho zelo. Exis-
tiu odtr'ora nesta capital, Fuâo
Martins, ex-soldado francez do
tempo do 2o império, e aqui esta-
belecido com duas padarias: uma
eoi Nitheroy e outra á rua de
Gonçalves Dias. Um bello dia,
fíarsins abala-se com tudo quanto
achou á mão; não deixando aos
credores senão o recurso de se
haverem com a mulher delle Mar-
tins, que declarou por sua vez ter
ficado reduzida á miséria ele. Pro-
curaram, os credores obier da
Santa Casa daMise-icordia a irans
missão do prédio da rua do Gon-
çalves Dias, para qne elles pu-
dessem vender o esta belecimento fazenda eomo crimiaoso, e para
e minorar o prejuízo. A Santa elle pedimos punição, a menos

arranjou um nome com termi-
nação em «oni» e, satisfeita do
seu ardil, postou-se de guarda á
saúde do bom povo flamineDse.
E os credores ? Os credores chu-
pam no dedo, lendo a dourada
taboleta:

Trapalhoni & C.
Pharmaceuticos

E viva a junta de hygiene pu-
blica, a câmara municipal e as
padeiras finórias.

ALFÂNDEGA
A3 SR. MINISTRO DA FAZENDA

São tantas as reclamações que
diariamente recebemos, as quei-
xas e cartas anonymas contra o
inspector daquella repartição,
que, embora quizessemos, não
poderíamos ficar calados.

Até aqui temos denunciado as
irregularidades desse funeciona-
rio ignorante, que interpreta a lei
da maneira mais conveniente aos
seus interesses e de seus amigos,
desgostando diariamente o com-
mercio, porém hoje vamos de-
nuocial o ao Sr. ministro da

Casa não quiz fazel-o porque, so-
guindo o seu regiment®, protege
aos necessitados e a tôme. Martins
estava nas condições. Ficou pois
Mine. Martins com a casa e os cre-
dores foram chorar p'ra cama que
é logar quente. Quo Mme. Martins
continuasse a ter uma espécie de
alcouce, come nos tempos da pa-

que o Sr. Saraiva não queira en-
campar os crimes dos seus pre-
postos quando são seus adversa-
rios políticos.

O facto que vamos levar ao co-
nhecimento do publico e do go-
verno, nâo é um produeto de
cartas anonymas, e sim informa-

Lção de pessoa fidedigna, embor
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que, para o ignorante inspector,
machina que se move á vontade
do seu «lazaroni» ajudante, as
cartas anonymas estejam elevadas
à altura*de um principio, mere
cendo até citação nos papeis offi
ciaes.

As cartas anonymas desse des-
moralisado individuo, chamam-no
até de ladrão, de sócio de casas
commerciaes, de traficante e
venal, citando o nome de outro
biltre, que dá pelo nome de Evan-
gelista, sendo sócio de um navio
mercante hespanhol denominado
«Martyr Codolar».

Nós, porém, que temos mais
moralidade do que o desmorali-
sado inspector, lançamos á our
gem as cartas anonymas, para pe-
dirmos ao Sr. Saraiva provi
dencias para este facto:

Em dias do mez de Janeiro ul-
ümo, o inspector ^alfândega teve
conhecmento, não sabemos se of-
ficial ou particular, de que o mes-
tre de uma das barcas de vigia
recebia vencimentos para rema-
dores que não existiam, e para
outros que nunca existiram, in-
ventando nomes com os quaes re-
cebia do thesouro não pequena
quantia. O inspector por ú inesino
verificou a exactidão desta crirai-
nosa fraude, e no entanto nem
deu conhecimento ao governo,
nem procedeu coutrao empregado
fraudulento, tornando-se cum-
plice n'um «roubo» ao tliesouro
nacional, porque o seu silencio
denota connivencia na fraudei

Perguntamos nós agora ao Sr.
Saraiva, se um homem fraudu-
lento está nas condições de ser
inspector d'alfaniega do Rio de
janeiro?

Ou o governo procede contra
esse empregado, ou nós vamos dar
denuncia a promotoria contra o
inspector connivente em fraude.

Como foi sempre o nosso cos-
tume, por amor da verdade, man-
damos colher informações sobre
outros gravissimos factos, que são
apontados nos anonymos que te-
mos recebido, para os publicar
depois.

E' necessário acabar-se com
essa cova de Cacco!

MEETÍNG DE 25 DE MARÇO
Assim com um ar de gente ven-

dida desciam, ora pelo largo da

Ássembléa, ora pelo largo do
Paço, procurando a porta do pa-
iaciodorei Bnbeche, uns sujeitos
agaloados, assim a modo de gran
des ratos, que somente se atrevem
a sahir de noite, uns leprosos pi
fios que somente pisam resoluta
mente na rua quando annuncia
a cometa do rei o dia 2 de Dez^m
hro, o dia 7 de Setomhro, o dia
25 de M;irço eos tres dias do Ca*
naval, iam comprimenlar o sen
rei, desde o general Boum até o
cabo simplicio.

Muito apparato, muita tropa e
muito gatuno.

\ imprensa estava representada
pelo seguinte modo:

O « Castro Urso pelo « Jornal
do Commercio ».

O «^Pnncue Natureza» pela
« GüZHia da Tardr1 ».

« Uma Grande Bes-ta » pela «Ga-
zela de Noticias«.

«Um Caraellod pelo «Cruzeiro».
Por honra da verdade, convém

dizer que estes representantes ti
nham tdo alli para a portado paço
imperial, antes para ouvir e ex-
iractaro discurso do Sr. Carlos
B. de Moura, annnnciado por to-
dos os j rnaes do dia, do que para
comprimentar o rei Bobeche.

A's onze horas em ponto dirigi-
ram se tres sujeitos a um lciosque
pediram um banquinho, còllOea-
ram no junto ao gradil do jardim
do covil do ministério da Agricul-
tura, pelo lado da rua de D.. Ma-
noel. 0 Sr. Moura, com um cha-
péo acan-jlhadü, subiu á iuiprovi-
sada tribuni e desenrolou pela
rentesima vez o mesmo arrasado
que ha vinte e dous annos tem
espichado ao publico pelo seu
jornal« A Patria».

Tratou üa reforma eleitoral.
Ora fállava do kiosque, ora da ca-
deiridha. Afia il, fazendo o signal
da cruz, principiou a ler uma ora-
ção muito longa, dirigida ao rei
Bobe-ehe em nome do seu povo,
em que este reclamava alguns re
toques sobre a lei, terminando
pelo dilemma—de concessão da
graça pedida, ou ministério em
lerra. 

* 
Finalisando a leitura do

grande Galepino, propoz a no-
meaçau de uma commissão que
fosse incumbida de dizer o se-
guiete—«Rei Bobeche, o povo vem
pôr nas tuas mãos isto . . . vê esta
cousa e depois faze lá o que qui-
zeres ».

A principio, a parle sensata do
auditório tomou o negocio por
brincadeira; mas ouvindo isso pa-
recia que em cada um semblante
transparecia a vontade de um pro-
testo. Este appareceu.

O Dr. Ferro Cardoso sobe ao
tal banco, desfaz habilmente umas
borbulhas que o Sr. Moura havia
levantado sobre o Io de Janeiro,
lembra severamente este dia, re-

corda a historia da petição rejei-
t;ioa no dia 28 de Dezembro de
1879 o desce muito applaudido
pelo povo.

o Sr. Moura volta de novo â
carga e consegue nomear os mem-
brwsdi ul comí.aissão,—que havia
ue ser de cinco, em cujo numero
toria do si r incluído o Ferro Car-
doso. Este rejeitou; porém a
muito padido, disse que aceitava,
mas com uma condição : « o Sr.
Moura seria o único a subir».

E Ia foi a commissão.
ü rei Bobrtche oisseo seguinte:
« Meu velho amigo Sr. Moura,

peç • (e confio ua sua lealdade),
<ub dig.* a.» p vo .jUe. eu sou um
rei constitui io nal,sempre que elle
se leínbra de representar sobre o
spu direito : nesse ponto convém-
me procedbr as^im. Você, queé
um velho amigo, tem direito a
umas certas franquezas da minha
parte. Você conhece a constituição.
Por meio delia dei sulphureto de
carbono ao meu irmão Capanema;
riz uma limpeza; no Pedro Luiz;
tenho feito o ma dmiáde ministros;
tenho nobihtado muita gente ; te-
nho chamado a mim as troças do
Alcazar; tenho convertido era sa-
bios os meus netos, esses bruti-
nhos, que ja se embriagam e fa-
zem das suas, e muitas coutas
mais tenho praticado. Hoje porém
estou no meu direito de não aeei-
tar essa sua oração. Diga ao povo
isvo mesmo. Diga-lhe que já seie
lhe. ofereça a mais cordial gri-
nalda dos meus sentimentos.
Saúde, meu velho amigo

PRKVRNÇÕF.S
\ digna matrona que mora

era um segundo aodar do becco
do Cotovellò, e que dia e noite
toca musica de pw.adsria nas
costas dos seus fâmulos, suspenda
o seu furor musical, ou então...

Se o Sr. Adelio da rua dá
Ássembléa não suspende os es-
candalos que dá pobúcaraente
com a franceza do sobrado, nós
o esticamos...

A menina da rua de Santo
Vntonio se contiuúa a * pintar»
com os namor,,dift iuch*cencias que
afugentam as suas visiuhasdas
janellas, nós, por castigo, pintar-
lhehemos daqui uma correcçâo
moral.

Se o director do Arsenal de
Guerra teimar nn prohibir os
operários de liV jornaes, nós, em
nome da civilisaçao humana, lhe
damos batalha das nossas* co-
lumnas.

sr
Mo ÜU ».

E rubro, suado, rugoso, ligeiro
correu o Sr. Moura para a praça
e aconselhou ao povo a entrega üa
petição ao Sr. Saraiva, dizendo
que Sua Ma-ges-lade assim o baúa^
aconselhado.

Os cidadãos presentes olharam
para o Sr. Moura, metteram as
mãos nas ilhargas e lacitàmente
aconselharam ao triumphánte D/.
Ferro Cardoso qu<i desse por elles
uma gargalhada bem no centro da
cara do Sr. Carlos Paernardino de
Moura.

Se um celebre com mendador da
rua Dous de Dezembro continua
a comprar mulatas bonitas para
as metter na prostituição e viver
do que ellas ganham, nós dar lhe-
hemos uma varrella de decência,
fazendo-lhe a chronica.

Quem nos avisa nosso -imigo é,

X k PEDIDOS
Ir

O « Castro-Urso », gritava—
«Anda amanhã a roda l é o ul-
timo».

O « Príncipe Natureza », de
claque e luvas, íoi redigir a chro?
nica da kt Gazeta da Tarde".

A u Grande Besta " o represen
tante da "Gazeta de Noticias"

A MONARQUIA DO BRA-
ZIL AOS OLHOS DO ÜNí
VERSOM ! !
Sr. redactor.—A mordomia

fatal da casa imperial, entro-
guo aos extravagantes cuidados
do Sr. Nogueira da Gama, não
tem cxplicao/io plausível dc sua
existência, sendo cila a ima-
irem fiel de misérias repui-
sivas, e mesmo inconcebíveis,
como so torna fácil demons-
trai' á luz da evidencia, para
que, na quadra turvada que
aifrontamos, ninguém per-
plexo possa laborar ainda cm
duvidas por este lado.

Submettemos pois, ao ma-preparou-se para largar dous cou
ces no dia iramediato.

OuCamello" legitimo órgão duro creflectido critério de
do "Cruzeiro", foi resomnar
sobre o triumpho colhido pela
moiarchia.

E acabou assim a comedia.
Safa 1 . .. que patifes I

seus leitores os factos, attes-
tando a verdade para serem
moralisados, como o caso em
si reclama.

A'quelle aristocrata, dilace-
rado uo physico e no moral,
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escudado no tronco feudal,
porém em condições bastan-
temente precárias, coube-lho
o encargo de abundantes fru-
ctos, quo exerce para mani-
festar triste idéa do si o de
seus actos.

Succedo quo, entre seus
concidadãos nao encontrou
acqu isição cáthegorica o abo-
nadapara lhe servi r de agente
secundário, como o hediondo
o corrupto portuguez Josó
Maria Vieira, fingindo sempre
desconhecer os procedentes
abomináveis que o caracte-
risam, e assás notórios, por-
que assim convinha. Forte
bandalheira ! ! ! A defunta
Ucharia do recordação saü-
dosa, ao largo do Paço, está
metamorphoseada om tra picho
alfandegado de arbustos, e
outros ramos de industria,além
do ser o theatro dos vicios
chronicos, onde a famosa liar-
pia infernal Josó Maria Vieira
passa vidinlia folgada do sul-
tão, á testa de seus vastos
serralhos, ageitando abi cartas
anonymas c intrigas, contra
tantos brazileiros, distinetos
pais de familia, alvo- do alto
desagrado, o sacrificados no
altar da vingança, sanccio-
nada pelo leviano mordomo.

Irra! ! !
Dous nào dorme, e vela

muito do perto o alcance de
tamanhas diabruras, para em
qualquer tempo proporcionar
cabal désàffròntà.

s>

O nosso im perante., na ex-
pectativa capçjosa do louva-
vel estylo, exercendo sempre
absoluta interferência na po-
litica administrativa do paiz,
hesita ou vacilia em attender
ao clamor geral, e menos
ainda em fiscalisar o patri-
monio doméstico, cujo pro-
dueto ó explorado por ele-
mentos do quilate de Vieira,
á ilharga do bello bomfeitor,
que lho pródiga lisa acei-
tação plena no seio palaciano,
como alardôa com demasiada
franqueza.

Ora, o César matreiro do
S. Christovào, alheio talvez
do que se falia em desabono
dos abutres famintos, que ali-
menta com o honesto suor do
povo ,assim dissipado, nada
faz em prol do rebanho de
cordeiros que lhe presta ova-
ções, e quanto peior, tanto
rneljior para nós.

As ladroeiras suecessivas

em acçao contra os inqui-l
linos, queixosos e prejudi-
cados, á rua Sete de Setembro
e immediações, que a reca-
tada Sra. Mordomia, por
effeitos de apparehté castidade
aíiectou ao fardo avariado de
Vieira, athleti. dos velhacos,
ó um documento vivo para
attestar a exaelidão do ex-
posto.

A opinião publica dissua-
dida, encara «de olhos vesgos»
o pouco caso que faz a ma-
gostado omnipotente das jus-
tas censuras da imprensa, ató
que, com vontade ou sem ella
seja compellida ; então o as-
pecto das cousas, ganhando
vulto, mudará de rumo pre-
eisamente.

Em resumo, cumpre scien-
ti ficar-se que o estrangeiro de
má indole, José Maria Vieira,
ó confidente e companheiro
inseparável do mordomo, em-
hora este, assevere o con-
trario, em sua defesa natu-
ral, para desvanecer as gen-
tilezas do ladrão, sem rival
na escala social.

Acima de nós está o cul-
pado essencial dos males cau-
sados, que a posteridade- re-
gistrará, longe de arripiar
carreira em tompo, afastando
de si elementos contagiosos
c coiidemnados, para assim
conquistar alguma tolerância.

Semanário

PARODIA DA JUDIA

Dorme e eu velo, seduetor «Russinho»
Grato pombinho, que matando eu vi,
Dorme o não digas que de mim fugis te,
Dormes ? eu triste vou carpindo aqui.

Dorme e eu procuro acalmar-te os sonhos,
Todos risonhos que de mim te vera,
Dorme e não digas da policia as magoas,
Que eu bebo as águas c te esporo além.

Russo sem pátria, paria errante,
Próximo ou distante que de mim tu vás,
De ti serei uma sombra infinda,
Policia infinda que dormindo estás.

De onde vieste ? onde nasceste ob ! bello,
Cravo singelo que não tens jardim ?
Em Maceió ? na Rússia ? no Peru ? cm Quito?
Orbe infinito ! e tu sem pátria, oh ! sim I

Folha que a lama da policia impelle !
Victima imbe'le q'este amor roubou,
Flor que no crime se mantém e cresce,
Ri, desparece, nunca mais voltou !

Porque hão de os crimes de teus dias bellos
Mostrar-me anlielos de tanto ardor ?
Por que esta lava m'incinera o seio ?
Da policia em meio tu fugiste ? Horror 1

Peito, meu peito por que choras tanto ?
Pranto meu pranto não me molhes mais,
Minha vida ó triste, secretas voltemos'
Não o despertemos para que os ais 1

(Continua)

ILHA DAS COBRAS

O batalhão naval
Jánãoiea mais bandeira,*
Por causa da carne podre
Da referida quarta-feira

Pedimos ao Sr. ministro
Que preste nisto attenção,
Pelo contrario irá tudo
A raios, coriscos, trovões,

Na quarta-feira que vem
Sahe cinza no batalhão,
Por causa da carne pudre
Chegada lá do Japão.

Já tocou rancho três vezes
P'ra o refeitório entrar
A podridão era tanta
Que não se pude aturar.

Adeus, oh ! tristes navaes,
Que desterrados serão,
Por causa da carne podre
Chegada lá do Japão.

PRIMEIRO DE ABRIL
Bastantes annos na que,

por arribação, nos veiu das
Ilhas uma pequena alimazia,
grande aberração da natu-
reza; e com o correr dos
tempos, desenvolveu-se bru-
talmente. Hoje está este
monstro com seus pés de
paio ou de leque, canèlias e
cabeça de veado, e o seu
todo assemelhando-se a um
perfeito ourang-outango. E'
indomável como a zebra, ar-
remeda certos animaes em
suas vozes; ladra regotiga,
zurra, morde, dá couces, e
ató finge-se arrogante ; porém
o pobro diabo ó um poltrão :
basta mostrar-se-lhe a ponta
de um chicotinho para elle
abaixar as grandes orelhas, e,
grunhindo, metter o rabo eu-
tre as gambias, o fugindo
para a sua possilga, logo
mostra a figura risonha.

Acha-se á exposição no
bazar das economias até sab-
bado de Alleluia, por especial
favor do seu amável dono, a
quem Deus guarde.

PRECISA-SE
com urgência que os seguiates
senhoras appareçaoi á rua Sete de
Setembro n. 38, iinturaria, para li-
quidarem s^us negócios de Macahé:

D. Aineii,-. AntdS, Afthur
Antão de Vasconcellos', Ar-
thur M. rüusi-n, Antônio Mar-
tins Vianna, estrada de ferro D.
Pedro íl; Antônio da Costa Ayres,
A o tonto C unh i, À n to nio José de
Aguiar, D. Custodia Maria da
Silva, D. Gertrudes Costa, Ilen-
rique Joaquim Borges, carpin-
teiro; José Antônio Fernandes,
empreiteiro de carroças; José
Justino Píato, Joaquim Raposo
Garcia, .Joaquim Pereira do Valle,
cigarreiro; Joaquim Pereira de
Moraes, professor; Antônio Lopes
de Carvalho, tenente; Francisco
Manoel da Rocha Lima, photo-
grapho.

AO PUBLICO DE S. CHRIS-
TOVAO

Para quo aprecie a vergo-
nha de Josó Domingos da
Costa Gomes, que ainda hon-
tem era um réo de policia,
sahindo do tribunal do jury
veiu para casa dar baile, quei-
mando fogos e provocando uni
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moço quo muito bom o podia
mctter do novo na corrècçâo;
zombando assim do juiz quo
lho deu o perdão, e debicando
desta fôrma os jurados quo
foram seus bemfeitores.

Não sei qual seja agloria e a
honra que tens de toros ido
sentar-te no logar onde cos-
tumam ir os ladrões c assas-
sinos c som aomenos teres
uma testem unha a teu favor;
desta forma ainda te ani-
mas a fazer festa somente para
dizeres: Eu fui um réo
do policia e sentei-mc nos
bancos honrosos pura mim.

Este teu procedimento ó
filho da estupidez e som ver-

gonha, que não desdiz do que
és; pois tu o. teu primo
são duas cousas só, o bem
nojentas.

« Um apreciador do baile »

Sr. redactor do Corsário.— Na
popularissiraa folha de V., única
que tem a vantagem de dizer o
que todos nós pensamos; a cora-
gem sempre credora de applausos
de ser a interprete dos sentimentos
de honradez contra os vícios e
crimes que por ahi praticam-se e
caminham triumpbantes á luz do
sol, peço um pequeno espaço,
certo de que não nfo negará,
afim de chamar a altenção dos
poderes competentes, para uma
tal Severiana, modista (pretendida)
da rua Sete de Setembro, que a
titulo de costureira, tem escravas
suas na mesma casa, entregues á
prostituição.

Essa Severiana foi escrava de
nm commendador Maia, de quem
è hoje amiga, e com o qual goza
dos lucros auferidos pelas mise-
raveis ás quaes castiga barbara-
mente.

No tempo em que era chefe de
policia o Sr. Olegario foi ella cha-
mada á policia, e porque era co-
madrita ce •alguém que pertencia
aS. Ex., tudo foi esquecido ea
justiça falseou a sua missão.

Desta vez acontecerá o mesmo?
Suppomos que não; porque o

Corsário que atrelou a policia in-
dicando-Jhe o caminho por onde
passaram os assassinos do tenente
Lucas; o Corsário que desse mon
tão da ruinas em que desaba a so-
ciedade fluminense é o primeiro a
accender o facho requeimador de
tanias consciências malditas,
ha de, a bem da liberdade o da
justiça, perseguir comnosco esses
criminosos e resgatar talvez essas

infelizes, que velam no prostíbulo,
porque a lei adormece na corru-
pção ou na mtMerençada magis-
tratara.

"Míqos"

ATTENOÃO
Provinc-se ao Sr. T. A.

que dê providencias na sua
casa do boceo das Escadinlias,
das G horas á meia noite, e
da meia noite para o dia. Na
sua ausência ha tanta immo-
ralidade quo envergonha a
vizinhança..»

« Continua »

MOTTE PARA SER GLO-
SADO

Quo a Cocota é bom foinha,
Ninguém podo contestar,
Mesmo assim o meu Alfredo,
A plantinhaquiz enxertar. . .

«O vizinho do abanico »

POLICIA
Promcttomos no numero

passado dar explicações sobre
os nomes dos personagens
envolvidos no chapéo estoque !
Mas por esta vez quero guar-
dar deferencia com a autori-
dado, quo mandou guardar o
chapéo, estoque na policia,
onde ainda so acha ; a ver sc
ella cumpre sou dever. Pro-
cessa ou não o criminoso
por uso dc armas prohibidas ?
Veja que jatemos quatro tos-
temunhas.

« O Estocado »

MOVIMENTO DO PORTO

Brevemente daremos noticia de
nm palhabote, que está para
seguir para a província do tMa-
ranhão».
Partirá d'aqui a dias para o «Ma-
ranhão» o hiate arrebentado
«Adelino Fontoura», com carre-
gámento de bebidos: além
disso recebe carga oelo trapiche
da rua de Urnguayana, ou em
qualquer travessa immoral.
Está á frete em qualquer parte
que so encontre; também recebe
nm bom sorthmnto (para Cas-
tro), de borracha preta, do
Pará com tantoque seja de boa
marca.

ca^^arm^Gaxmg,;: ggEsaaonn:""ânnucts" 
_

^LvrAUU£f<5 BSH WMV .W Vf. (Bff tJW

S. CHRISTOYAO
R E T I R 0 UA A M E It I C A

O' tu que tens de humano o
gesto e o poito,

Rincha ahi um pouco que eu
quero ver.

« Espora polo rosto »

ADELINICES
RESPOSTA AO TR10LET X L I

Mais tonio que o Pato Tonto
Poz te tonto a bebedeira, (l)
Dos ébrios entras na feira
Mais tonto que o Pato Tonto.
Entras qual burro eDcauseira
Se nas tuas ancas monto !
Mais tonto que o Pato Tonto
Poz-te tonto a bebedeira.

AO ONANISTA
Os Senhores não conhecem
O Adelino puro fresco ?
Pois olhem é da Gazeta
TJm redactor mui burlesco.

(1) de paraty e maduro.

Botinas de bezerro, inglezis,
para homem, 7^500; botinas de
cangnrú, inglezas, para homem,
7S500; ditasse duraque, inglezas,
para homem, 6$; ditas de couro
da Rússia, para homem, 7^500;
ditas de verniz, para homem,
7$ò'00 ; ditas de bezerro com bi-
queira, a cri-cri, para homem,
6$ ; ditas de cordávão, bico largo,
para homem, 4*500 ; ditas de be-
zerro, bico largo, para homem,
4$ ; sapatos de verniz, para ho-
mem. 0#; ditos de cordávão, a
cri-cri, para homem. ò'3; ditos de
lona, para homem, 4#; botinas
de bezerro, para menino, 3$5Ò0 ;
ditas encouraçadas, para menino,
2S800; sapatos de bezerro com
elástico, inglezes, para menino,
4$500; sapatos aboli nados de pe-
llica, para senhora, 6#5GÕ ; sapa-
tos de grade, para benhora, 4$
meias botas de dnraque enfeitadas,
para senhora, 3#800 ; butinas de
oellica, inglezas, para senhora,
5#500 ; ditas de duraqne, para
senhora, C2*S00; botaa bronzea-
das, pr.ra meninas, 8$; meias
botas de dnraque, para meninas,
3$500; botinas de pellica, inglezas,
para menina, 3$500; borzeguins
com salto, para menirío, 1 ^400 ;
sapatiohos de colchete, para cri-
anca, 800 rs.; chinellas cbarlote,
para homem e senhora, 2$5QÓ ;
uitas de liga, marca chave, para
homem e senhora, 1$;;00; ditas
para menino, í#300; ditas de ta-
pete, para homem e senhora,
1$400 ; ditas para menino, l$200;
sapatos atamancados, para ho-
mem e senhora, 2$800 : sa-tin po-
lisb para lustrar o calçado, vidro,
500 rs., o muitos outros calçados
por preços diminutos, na casa do
Ribeiro barateiro.
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Calçados por preços baratissimos

Não ha competidor nos proços e desa~.
fia-so quem venda mais barato sendo
os calçados frescos fortes o bonitos.

E a grande vantagem do com-
prador habilitar se de cada objecto
por mais insigniücüite que seja
dá se um recib.) numerado que
dá direito a diversos pramios.

Ver para crer.

Botinas do bezerro, nara homem»
a 4^000 e 4#500.

Botinas cri cri gaspeadas, para
homem, a 5#500.

Sapatos cri-cri com biqueira de
cordovão, para homem, a 53tOOO.

Sapatos dn pellica inglezes, para
homem, a 0*000.

Sapatos de bezerro com elástico
inglezes, para homem, a (i$000.

Meias botas de dnraque preto,
para seahora, (obra boa) a 3#800.

Botinas de dnraque preto, para
senhora, a 2#800.

Botinas encouraçadas, para me-
nino, a 2^800.

Meias botas inglezas1 gaspeadas
de verniz, para menina, a 3#800.

Sapatos de pellica fina de
grade, para senhora, a G#500.

Sapatos bronzeados c<>m dois
laços, para senhora, a 3$oOO.

Sapatos de duraque de grade,
para senhora, a 4^500.

Meias bolas de duraque de abo-
toar ou de elástico, para menina,
a 3£>500.

Sapatos bronzeados com laço,
para senhora, a 3-$)00.

Botinas de pellica de tira, in-
glezas, para menino, a3#800.

Botinas de ehagrem, para me-
i nina, (obra boa) a 4^000.
! Botas de pellica tina de abotoar,
para, meninas, (obra chie) a 7$Q00.

Botas inglezas de pellica de abo-
toar, para senhora, a 9#000.

Sapatos de chagreira com laço
para senhora, a 4#à'00.

Botinas francezas de pellica,
para homem, (obra fina) a 8$500.

Borzeguins para raeaina, l$50o.
Botinas de cordovão, para ho-

mem, (obra lina) a 5#000.
Chinellas de charlote, paraho-

mem e senhora, a ;2#300.
Chinellas do tapete e de trança,

a 1.^)00.
Sô vendo as diversidades de

calcados, tanto para homem, como
para senhoras, meninos e meni-
nas. por preços nunca visto, não
se etíganem.
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