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Assim o querem assim o tenhão. 

SABBADO 7 DE JUNHO. 

QUE GOLPE MORTAL 
PARA A QUADRILHA. 

V ERIFICOU-SEa faustissima noticia da mudança do grão Ca-
pataz da quadrilha guabirú cabana, e isto quando todos os su
cios espetavaõ a noticia âa queda do Ministério. O Presidente 
nomeado, que é o Exm. Sr. Antônio Pinto Chichorro da Gama 
naõ pôde vir logo no Vapor, e porque as bellas obras do Tho
maz, desse carrasco mòr já estivessem bem conhecidas na 
Corte, mandou o Ministério, que naò quiz que administrasse 
por mais algum tempo esta Província um chefe de quadrilha, 
ordem para que o Exm. Sr. Souza Teixeira, Cidadão venerando, 
e que merece as simpatbias de todos os Pernambucanos, que 
naò pertencem à quadrilha de ladròes e assassinos, que infes-
taõ esta Província, tomasse conta da presidência, arrancando-a 
das garras do feroz tigre. Naò se pôde explicar a dor, e a cons
ternação, que essa deliberação, aliás uma das mais justas e ne
cessárias, que o Governo Imperial ha tomado, cauzou á qua
drilha guabirú cabina, e passa por certo que, se o Dr. Cheirozo 
nao lhes acudir com todos os soecorros do seo Conselho de salu-
bridade, ( boa pechincha! ! ) teremos de ver por esses quinze 
dias grande numero de suicídios, alem de continuados ataques 
de apoplexia e loucura. Sò o susto, o abalo produziu uma re
volução completa. O Tãngolomango ficou sem sangue, e que
brou immediatamente a dianteira mesmo na rua, de sorte que 
senaõ acodem-lbe taò depressa com a Ritinba parteira talvez se 
fosse d'este aborto ; o Queixaõ vio-se com a quebradura des-
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cida até os pés ; o Arara poz-se a babar em tremores, e suores 
frios ; o bestalhão da Guerra foi atacado de uma taõ violenta de-
senteria, que não tendo tempo de tomar a caza, foi se sujando 
mesmo pela rua com os rebates do estillo ; o João pobre teve 
uma sincope ; o Xiquinho dos Orphãos foi acconnnettido do seo 
costumado ataque de gota coral; o Pepé d'Alexandria teve um 
frouxo pela via inferior, q' quasi se esváe ; e até o Calças verdes, o 
Passou, o Xico Michella, o João maluco e o Cadete padecerão 
acerbas dores de barriga. Ora na verdade os homens tem sua ra
zão ; quando se viaò taõ bem amparados por uma columna taõ 
forte ; quando podiaò roubar, e niattar impunemente sò com o 
privilegio da influencia legitima : quando parecia-lhes ter tudo 
debaixo dos pés ; naõ podem certamente deixar de desesperar 
vendo a inconstância da sorte desfazer tudo em um ápice, e logo 
como? Permittindo o Exm. Sr. Souza Teixeira tomar conta da 
presidência, o Exm. Sr. Souza Teixeira, que para elles é a espi
nha de S. Braz ! ! ! Certamente seria mister que naõ fossem de 
carne e osso para naò sentirem um golpe taõ mortal, um golpe 
que à nada menos tende do que a prohibir-lhes, que continuem 
com a mesma segurança á furtar escravos e cavallos, e a uzar de 
outras muitas agencias, que constituem hoje o seo único ramo 
de industria. O que é porem uma verdade é que elles abati
dos, como estaò, naõ aguentaõ certos desgostos, que de ne
cessidade haõ de soffrer, e por isso bem lhes podemos dizer : — 

Se somente do Thomaz 
A nova da demissão 
De cauzar-lhes foi capaz 
Tamanha revolução ! 
Quando forem vendo o mais 
Vocês naò agueutaõ; naõ ! 

Se o Rolha seo companheiro, 
Tendo também demissão, 
For servir de bolieiro 
Do excelso ei Rei Baraõ, 
Ou entaò derpVa cargueiro, 
Vocês naò aguentaõ ; naõ ! 
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Se acazo por brincadeira 
For para caza o Queixaò, 
E cessando a chuchadeira, 
Achar-se na precizaò 
De partir p'ra Miroeira! 
Vocês naò aguantaò ; naõ ! 

Se o Arara do Affogado, 
Moço taõ fidalgarrào, 
For mui breve dispensado 
Daincommoda pensão 
De ser subdelegado ; 
Vocês naò aguentaõ ; naõ ! 



—3 — 

5. 

Se para maior alivio 
Perder o rico fardaõ, 
E voltando ao seo principio 
Vestir a saia e timaõ, 
Lembrar-se do antigo vicio ! 
Vocês naõ aguentaò ; naò! 

6. 

Se for logo em continente 
Da Policia demittido 
O Pêpê, moço valente, 
E ficar só reduzido 
Ao soldinho de Tenente ! 
Vocês naò aguentaò ; naò ! 

Se em fim virem reformado 
O grandíssimo esquadrão 
De Policia nomeado 
Pelo pai Xico Baraõ, 
E o collosso derrocado ! 
Vocês naõ aguentaõ; naõ! 

8. 

Suspiros, magoas, e dores 
Filhos d'acerba aflição 
De tamanhos dissabores 
Serão a consolação ; 
Porque là coizas maiores 
Vocês naò aguentaõ ; naõ ! 

€> mirara 
EM C A M P A N H A . 

Depois que o Arara do Affogado encasquetou-se de que 
podia passar por grande figurão tem dado tantas e tantas barri-
gadas que já parece haver perdidp de todo o pouco senso, que 
tinha. Ultimamente deu para reunir todas as noites gente em 
caza, arma-la, e fazer da caza um accampamenlo só para ter o 
gosto de aprezentar-se como General a frente de taõ luz ida 
tropa. O que é porem para admirar é que o Arara em vez de 
fazer as suas evoluçòes militares no campo, em vez de apresen
tar-se a frente do seo exercito commandaudo-o com o garbo, q' 
lbe é próprio, tranque-se em caza, abrindo buracos pelas portas 
para fazer fogo para fora. Ao menos naõ consta que Alexan
dre, Júlio Cezar, Erederico e Napoleão fizessem nunca isto. 
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Mas em fim tudo é tactica militar, e muitas vezes um gênio su
blime descobre coizas, que a antigüidade ignorava. Entretanto 
é pena que o Arara naõ se dê á expectaculo na frente do seo 
exercito : porque na verdade é um militar de todos os quatro 
costados 

É um grande militar 
Na frente do Batalhão, 
Commanda-ocorn todo o garho 
Debaixo do seo pancaõ. 

Parece em miniatura 
Um Júlio, ou Napoleão, 
É um grande General 
Debaixo do seo pancaò. 

Inda mesmo assobiando 
É um grande figurão, 
A perícia desenvolve 
Debaixo do seo pancaõ. 

Mil falanges inimigos 
Jamais o atterraráõ, 
E o próprio Deos da Guerra 
Debaixo do seo pancaò. 
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Alienação dos malcantes do Clamor. 

O Clamor N. 16 apresentando ( já se sabe ) os Barbozas, 
Targtnes, Rolins e outros assassinados pelos Praieiros, pergun
ta quaes saõ as pessoas assassinadas pelo partido guabirú caba
no. Ora já se viu neste mundo loucura semelhante ! Pois esses 
bobos naõ vêem as folhas da Praia, que todos os dias inostraõ os 
assassinatos, e ladroeiras ( naõ saò só assassinatos) do grande 
partido da ordem ! ! ! Forte miséria ! Havemos de estar todos 
os dias repetindo a mesma coiza, para todos os dias fazerem se 
desentendidos, e virem com a mesma pergunta ? Fortes besta
lhões ! Leiaõ as folhas, que acharão os nomes de centenares de 
victimas, que desde o infeliz Tavares até hoje tem sido sacrifica -
das pelo partido da ordem. 
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