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O ME-PEDRO
ou

TREZENTOS ESESSENTA E CINCO DIAS

«Janeiro O.
1379. — Nasceu em Valhadolid Pedko

Tallizy Girão duque de (Ossuna), tendo feito
seus estudos na universidade de Salamanca,
com dislinceão e com grande fama de lati-
nista, ede lição histórica, passou a viver na
corte dè Fiiippe Ií, mas seu espirito cáustico
o fez odiado dos cortezâos, e foi-lhe orde-
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por algum lempo em Saragoça se dirigio a
França» e dVshl .a Portugal, voltando só-
mente á Hespanha depois da morte do rei;
mas de-novo c indãspuzerara os áulicos com
Fiiippe III, pelo que passou ã Flandres,
onde deu provas de sua intelligencia e valor,
distinguindo-se principalmente no cerco de
Groil. Besta época em diante representou
mais ou menos cm paizes estrangeiros, alé
qne em 1695, chamado á Hespanha, foi aio-
sneado vice-rei de Nápoles, e ahi, bem como
na Sicilia, fez seu nome venerada pelos he-
neficios, por seus talentos e exacta adminis-
tração de sua justiça. Viveu 45 annos._

1823.—Morreu na idade de 59 annos
Pedro (Prãvosl), pintor de panoramas, na-
turaí de Monligtiyy de um talento incontes-
taveí, eííe todavia não poude no gênero de
paisagem ser contado na primeira classe dos
pintores deste gênero; mas nos panoramas
foi sem rival: Paris foi o primeiro quadro
que o fez conhecido, e depois desíe os mais
notáveis foram os panoramas de Roma, Na-
poles, Aansíerdam, Balonha,- Tilssit-Wa-
gram, Anvers, Londres^erusalem, Alhenas.
David, depois de ter examinado toda uma
unanfaã, ama das íaellas producçõês de Pre-
vost, dizia a seusalumnos que o cercavam:
—Meus senhores, é aqiai que é preciso eslu-
dar a natureza.— Esle voto na bocea do
illustre regenerador da escola franceza é tão
glorioso como importante para o artista, quesoube inspirar a seus discípulos a execução
de quadros do diorama.

IbSS—Penna' (Francisco) , nalural da
Mila de Gorlpçaàa oaa Provenca nova p!o Prio-
rado do Crato. filho de Simão Francisco, e
Francisco Lopes reeeíao a roupeta da Com-
panhia de Jesss ou o Noviciado de Coimbra,
quando contava 19 annos e meio de idade.
E' escriptor porluguez.

Janeiro IO.
• 1791.—Nasceu Pkdro Luiz (Boursaint),

admidistrador francez. Depois de haver feito
algumas viagens, foi em 1808 nomeado com-
missario da esquadra do Mediterrâneo com-
mandada pelo almirante Ganteaume, de
quem tinha sido secretario, e em su.i volta
de novo tomou esle titulo no conselho da
marinha presidido pelo mesmo almirante.
De 1810 a 1815 preencheu as funeções de
chefe do pessoal no ministério da marinha,
e em 1817 teve a direcção dos fundos dos
inválidos. Talais tarde tendo-se consagrado
Unicamente a contabilidade da marinha, pu-
blicou sobre esta matéria, e particularmente
sobre a caixa dos inválidos, memórias lumi-
nosas. Cm 1823 foi nomeado conselheiro
d'Estado, em 1831 membro do Almiran-
lado. Viveo 42 annos. Deixou correspnn-
dencia publicada por um amigo em 1834.

1709. — Morreu aos 61 annos dé idade Pe-
dro (Hotton), celebre botânico, membro da
sociedade real de Londres o de Berlim, na-
tarai d'Amsterdam ; doutor em Medicina,
em que mais se distinguio; mas tendo absn-
donado a pratica desta scieateia para entre-
gar-se inteiramente ao estudo das pbtitas,
substituio a Paulo Hermann na cadeira de
botânica da universidrde de Groningne e na
de Leyde, por ler este partido para as índias
até a sua volta, ficando depois calhedratico
por morte do mesmo em 169o- Faleceu
porém antes de dar a ultima demão a uma
obra na qpaal se propunha conciliar o me-
lhodo de Hernann com o de Toürneforl;
existindo delle todavia dous opusculos publi-
cados ambos em Leyde, ,u?n em 1672, e
oulro em 1695.

1824.—Pedro (Valdo) o chefe doshere-
ges conhecidos pelo nome de Valdenses,
oblem do rei da Sardenha uma ordenança
desta data para poder construir um hospital
para seus doentes pobres, e para os fazer
servir por um medico de sua crença.

Janeiro li.
1802.—Nasceu em Tràaucourt, departa-

mento do Meuse, Pedro Agostinho (Le--maire), aggrogado da Uuiveisidade no colle-
gio real de S. Luir. Foi o editor da Pharsalia
de Lucano era 1830, e que faz parle -da Bi-
biiolheca Clássica, publicada por seu tio Ni-
coiáo Eioy Lemaire, professor de poesia la-
tina na faculdade das letras da acadeania de
Paris. E'autor de uma peça poética inlilu-
lada -—a libertação dos gregos— que obleve
o prêmio decretado pela academia em 1827,
ealóm desta é appior do —Aihenarum t'am-
rama— seu—Grweice vetsrü,~e do—Car-
men dè bello hispânico.— Finalmente, ha

delle—lhese sobre a maneira de escrever a
historia. Paris, 1823, em i."

1592.—Morreu D. Pedüo de (Figueiró),
porluguez, natural da villa deste nome, dou-
tor pela universidade de Coimbra, conego
regular de Sanla Cruz de Coimbra. Era ver-
sadissimo nas linguas latina, grega, arábica,
caldaica, e particularmente na hebraica,
pelo que lhe chamavam o Hebreo. Recusou
a primeira cadeira de Escritura Santa da
universidade, que Fiiippe II lhe offerecia.
Imprim'io diversos comrnentarios, e compoz
outras obras, que não chegaram ao prelo,
sendo todas digníssimas da luz e.aceitação
universal. Ellas formam 2 volumes in-folio.

173S. — O mestre de campo -Pedro de
(Mello), chega tão a tempo o soecorrer o
forte Serigão na.Azia, _..do qual era capitão
Luiz Serrão de S.iusa, e que se achava sitiado
a 55 dias, que por seu valor e perícia militar,
consegue por eni fu^« os .Iriioaigos. só com.
duas peças de campanha e repelidas cargas
de mosquetaria. Era enlão rei de Portugal
João V, e vice-rei da Iridia o conde de
Sandomil.

Verdades lítliicas
Políticas e econômicas, extrahidas dos melhores

autores.
O Monarcha que se considera Pae da

seus subditos, tem amor a todos elles, e de
todos elles terá também o amor, se nunca
se considerar senhor.

O Rei deve ser clemente, sem que
deixe por isso de ser severo. No aspecto pa-
reça áspero para o respeito; no affecto será
benigno para o appiauso.

Tenha-se o Rei por pastor para o cui-
dado, aos subditos por ovelhas para o affecto;
será Principe de todos, senão for escravo de
si mesmo.

O Monarcha deve ouvir a muitos e
crer em poucos, e desles poucos no menor
numero. Não faça homens de repente, ge-
re-os de espaço.

Para Ministros não exclua o Rei ã po-
breza virtuosa, nem a qualidade livre de
cúbica.

Das vozerias populares não nascem
senão ídolos. O ouro de Aoron na fogo os
gerou com as \ozes do povo.

Em matérias graves obre sempre o
Monarcha com ipTyslerio, ainda que ao vulgo
pareça isso um erro. Julgava o Levila que a
Arca cahia, c era um mysterio a decliua.-í.o.
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—• Depois de sentenças capitães, honre a j
piedade o que executou a justiça.

—Os Paes devem aos filhos uma boa eãu-
cação, para qae se torneai filhos da sua dou-
trina, e âas doutrinas da Igreja, Absalâo
nãoso rebelaria cobtra sen Pae se fora me-
lhor educado.

Não é prudência querer emendar logo
tudo; tendo cautela em proceder sempre a
pouco e pouco.

Antes de intentar, tentar e tentear. O
medico, para applicar o remédio, toma pri-
meiro o pulso.

O Rei é, como qualquer outro homem,
imagem de Deos: mas para que seja querido
é preciso que suas acções sejam divinas.

Melhor faz as cousas quem as executa
sem estrondo. O príncipe das abelhas tem
menores azas, e por isso faz menos bulha.

E' dever de um Monarcha:— augmen-
tar a Religião, manter a paz, desterrar a in-
veja, mitigar os ódios, honrar a virtude,
ensinar o temor de Deos, venerar o culto,
mostrar devoção e piedade, favorecer as
letras, estimar os Sábios, premiar os valo-
rosos, amparar os pobres, punir os iftsolen-
tes, e tornar respeitado o séu império.

FIM DAS VERDADES ETHICAS.

Anior7 innocencia
c modéstia.

A'uíct dies sine linea.

Jorge, Henrique e Matilde, mimosas
crianças, e filhos de um cavalleiro de pro-
vincia, saturam a passear ao campo em
uma bella manhã da primavera. Osrouxinoes
e cotovias estavam cantando, e as flores
orvalhadas abriam os petulos ao suave toque
dos raios do sol nascente.

As crianças olhavam em roda de si com
pFãZSf, StUiiívõõH üõ OüíêilO Cili GüleiiO, G ÍQ-
ciam grinaldas de flores. Elias entoavam Iam-
bem em bvisnos os encantos da primavera,
e o paísraaf amor do altíssimo, o qual tinha
revestido o campo de hervas e flores, desde
a rosa qae ílurece na sarça, até a violeta
que escondida brota, e a urze da qual a
ináustriüsa abelha chupa o mel.
- Assim a primsveia da rida parecia estar
em doce consórcio com a do anno.

Enião disseram as crianças amas para as
ooífõs:—vemos escolher cada uma a Oor,qii«
sei.» nossa preüÜecta. Ajunleriios-nos depois
naquelie carrcmnnchui, exclamaram ellas;
e mui satisfeitas do propósito correram pelo
campo em diversas direcções em busca de
flores.

Não tardaram muito todos trez em voltar
a toda pressa para o cairamanchel, trazendo
nas mãos grandes ramos das flores pre-
diieetas. Quando se avistaram, levautaram
as Oores ao sr, vozeando de alegria. Então
entraram no carrcmanchsl, e de commum
eccordo disser;
nós dar a tezêo da sua escolha

Jorge, o mais velho, linha escolhido a
violeta. Veie, disse elle, elía llorece e es-
palha a sua fnigroncia íso sen modesto re-
tiro e entre musgos e arbustos, e se desen-
volve com o mesmo segredo q»e a doce o
beaefics chegada da primavera. Por isso é
amada e adoreda pelos homens e celebrada
por engenhosos poetas, .que a chamam
girimogenila ãa primavera e flor da modéstia.

—Agora deve cada um de

Por esta razão a escolhi para minha tlor
predilecta.

Assim fallou íorgo; e offereceu algumas
das suas il>res a Henrique e a Matilde, quo
as acceitaram com gosto por ser a violeta
agora a flor predilecta de.scu irmão.

Henrique etitão se avançou Com o seu
ramo tíe flores. Compunha-se da delicada
açucena, que cresce á fresca sombra dos
frondosos bosques alçando as suas delicadas
campainhas enfiadas como pérolas o tão claras
como os raios do sol. Olhai, disse elle. esta
ó a flor que eu escolhi, por ser o emMema
da innocencia e candura da alma, e por rae
excitar a amar aquelle que esmaltou os ceos
de estrellas e matizou a terra de flores.

— I Nâo fei a açucena escolhida entre
todas as outras flores como evidente prova
de amor patertial d aquelle, era quem todas
as cousas vivem e se movem? Por esle mo-
tivo escolhi a açucena para minha flor pre-
dilecta.

Assim fallou Henrique, dando parle das
suas flores ao irmão e irmã, que as receberam
com prazer e respeito.

Por ultimo veio Matilde, linda moça com
um braçado de flores que ella tinha colhido.
Era a delicada flor chamada amor perfeito.
Védc, meus queridos irmãos, disse a gentil
mfnin.t, estas floros, achei ns jiiiilo ao re-
gato, fazendo reflexo na fugitiva lympha.em
cujas bordas crescera, e brilhando como
estrellas tecidas no íirm.iment >.

E' a flor do amor e do aflecto, por tanto
eu a escolhi para ser a minha predilecta, c
dou algumas a voçés ambos. Ella então
apresentou as flores aos seus irmãos con ura
beijo, que os irmãos llie retribuíram dando-
lhe agradecimento. E os anjos da guarda
d'estas crianças sorriam-so ao ver tão inno-
cente e anVctuosa união.

As flures predilectas foram assim extre-
raadas.

Disse então Matilde: Teçamol-as em duas
grin.-ililas para as oEferecermos aos nossos
queridos pães.

Teceram pois duas grinaldas das mais
bellas flores, e as levaram a seus pães,
contando-lhes tudo o que tinham feito, e as
escolhas das flores.

Os pães se alegraram com os seus queridos
filhos, e disseram Na verdade, que formosa
grinalda! — íimor, innocencia e modéstia
entralaçudas em doce união: Olhni como
uma realça e einbeiipza a outra, e assim
formam juntos a mais linda das grinaldas.

Mns ainda fulta uma cousa, replicaram as
crianças com doce alegria coroando seu
pae e mãe com as grinaldas.

Então os corações dos pães exultaram de
gosto, e abraçaram cura ternura a seus filhos,
dizendo: Esta grinalda é mais preciosa que
a coroa de um monarcha!

[Extr.)
R-

m Conia
de uma Terna do testamento com qne falleceu

José Vicloriuo Ventura Piuneiro, em 13 de Ja-
neiro de 1854.
Deixo á Saneia Casa da Misericórdia desta

corte duzentos- e cincoenta mii réis para os
pobres tía mesma, e pura me fazer o enterro
como abaixo digo, aliás nada ficará. Como
sempre (rafei o meu corpo, que é alguma
cousa, com pouco melindre, não posso auto-
risjr a que seja traindo com luxo o meu ca-
daver, que será nada, nejoj a satisfazer a

vaidade dos vivos, etc. Meu cadáver será
vestido da maneira quo costumo estar era
casa, e depositada em um caixão dos do
menor preço: não queré armação do quali-
dade alguma, nem mesmo banqueta, eme-
nòs ainda iocheiros, porque mc-u cadáver
não precisará de luzes e tão altas; bastará o
Crucificio cota quatro luzes sobre uma mesa,
e o meu cadáver para um canto, em lugar
distante, pois repugna-me a idéa de colocar
ao pé da Imagem do Ente Supremo uma
pouca de terra em corrupção, pois da ma-
neira que tenho constantemente visto, está
representando como ídolo, e parece que tudo
o mais é accessorio. E porque será indis-
pensavel que meu cadáver seja levado ao
cemitério, será isto feito em uma condução
de menos preço; não m'iraportatido balanços
nem quedas.

STOVO liAUORATOUIO
PHAlMÍACGtlTICO.

Não hasta que uma casa destas lenha -
todas as drogas, convenientes; é também
necessário quo á sua frente esteja uma
pessoa hábil, que se interesse não só pelo
estabelecimento, como pela sua própria
reputação, e que o asseio desse estabeleci-
mento se patontea aos olhos dos freguezes 4-
duadj a porta de entrada c do mostrador
alé o laboratório chiràico, e a cosinha, por
que o asseio é iticonleslavelmente uma das
primeiras necessidades da vida, e a primeira
condição do gosto.

Com estas condições acaba-se de abrir
um Laboratório 'Pharmaceutico no largo de
Mata-Porcos h. 6ã, a cuja frente está o
hábil Snr. Antônio José da Rocha, Rharmn-
ceulico hera conhecido, não só pelos seus
conhecimentos proíessionaes, como pelas
suas mani-iras djstinctas, e sempre para com
todos affiveis.

O csciupuloso asseio e o luxo com que
se acha montada esta casa são taes, quo
sem medo de errar, pode-se bem dizer, que
iguaes a esta, podem talvez existir outras
boticas (vulgarmente faltando) na capital do
Império; porém melhores não, e ó alé im-
possível.

E pois nesse novo estabelecimento acharão
as pessoas, que o procurarem, tudo quanlf
for mister a bem da saude, sendo suas recei-
ias aviadas com promrííidão, asseio, e o
mais coromòdo possivel. Também aqui se
encontram boas bichas, e pessoa habilitada
para as pôr a qualquer hora.

Além de todas as drogas, e remédios pro-
prios de taes estabelecimentos, acharão os
freguezes um grande sortimento das mais
finas e cxquezitas pcrfiimarias, um grande
sortimento de chás de todas as qualidades,
charutos de Havana, Bahia, (fec.,- &c.

Muitc.
O coração da mulher.

(iMPItOVISO).
Não ha assumpto mais bello

Com que eu me possa intrélei';
E' p'ra mim ura doce estudo
O coração da mulher.

Ha muito que ninguém lalla
Sobre elle, uma vezsequer;
Ha muito que ninguém julga
O cui ação da mulher.

Será isto esquecimento?
líu não posso responder;
Olvidar-se não se podo
0 coração da mulher.
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Houve tempo em que a Marmota
A luz não via _.m ter
Um artigo que brindasse
O coração.da mulher.

Agora jaz tudc- frio,
Podem Síarmotas haver; -¦"•_'
Ninguém se caoça em glosar
O coração da mulher.

Quero eu principiar
Sobre este assumpto a escrever;
Quero outra vez em combate
O coração da mulher.

Agora que do trabalho
procuro deseanço !cr;
Sirva ao meu tempo de emprego
O coração da mulher,

Umz esposa o Céo me deu
Que outra igual não pôde haver,
N'ella se vê como é nobre
G coração ds mulher.

Não me esqueço um só momento
Da que me soube prender;
Que? longe ou perto ea adoro ?¦
O coração d-x mulher. - '

Quando forçada ao trabalho
Vou onde manda o dever, t.
Sinto não levar comigo
O coração da mulher,

Mas levo a terna saudade
Que me está sempre a roer;
Sinto o meu peito pedir
O coração da mulher.

Apenas finda esta lida,
Eis-me nr'a casa a correr;
Eis-me outra vez adorando
O coração da mulher.

Dos perversos corações
Nem quero noticias ler:
Eu quero só, por que é bom,
O coração da mulher.

Bio, 9 de Janeiro de 1885.
31. N. dos Santos.

„ Adens!
Morrer... morrer... Quem sabeo que ê morrer?
Porto da salvamento ou de naufrágio...
Ee vida? çim sonho irum baixei sem leme,
Sontios entremeados de outros sonhos,
I!razer qng em dôr começa c em <!õr acabai

Magalhães.
Ea sioío -p3iíco á pouco de meus dias

O fogo s'extinguindo
Meus sonhos já não são sonhos de amores

Na morte scismo e penso1.
Já não tenho ese ardor que tantas vezes

Meu peito electrisara;
Amo a noite bem negra sem estrellas,

Sem a pallida lua!

Eu passo horas inteiras lamentando
Bo mundo a falsidade,

E, ás vezes, sem querer, o pranto corre
. De meus cançados olhos!

Quando, acaso, a meu lado vem seatar-se
O anjo qu*eu adoro,

Conto-Süe-o meu sofrer, digo-lhe, triste,
Meu bem—eu vou deixar-ie!

Como Q naii-íi na hora da partida
Beijando a sua amante,

Assim., em terno abraço, como um louco,
Ea a beijo — chorando...,

Tanto amor que eu sonhava... tanta gloria...
Sinto findar-se tudo...

Quem sabe si amanhã estarei vivo, _
Ou nos bVaços da morte!

Coração qu inda lionléro tanto ardia
Na febre dos amores,

De momento a momento vai perdendo
O fogo das paixões...

Não tarda ao desditoso peregrino
O dia da partida...

Já na destra sustem o seu bastão,
E diz ao mundo adeus...

Banha saudoso pranto o rosto seu,
Fere-lhe o peito a dor...

Quer chamar quem lhe ama... a voz lhe falta,
As lagrimas Ih'impedem...

Quer vel-a inda uma vez... entre seus braços
Descançar sua fronte...

Sonhar esses amores venlurosos
Desses tempos passados!..

E* bem tarde! entre nuvens cor de ouro
O dia vem surgindo, -

Adeus! diz uma voz... adeus! adeusl.. .
O peregrino parte!

Rompeo o lindo insecto o seu casulo
Tão cheio de alegria...

Quebrou o condemnado os rijos ferros,
E goza a liberdade...

Desfez-se a negra nuvem da tormenla,
O mar ésocegado. ....

E a linda, pomba sacodindo as azas
L<geira sobe ao Céo!

Lá, bem longo do mundo, sobre um túmulo
Uma virgem se prostra,

Entre soiuços, balbucía um nome
E — ninguem-lhe responde!..

iWorreuo trovador!.. Que resta d'elle
— Uma lyra sem cordas —

No peito de quem ama uma saudade,
Seu nome e seu adeus!..

Crus Júnior.

I.M.IjA.
Nunca vi, — não sei se existe
Uma defdade tão bella,
Qae teni!.. nns ottios brilhantes
Como são os ollios d'ella!

F. G. Braga.
Seus olhos que brilham tanto,

Que prendem lão doce encanto,-
Que prendera um casto amor
Onde com rara belleza,
Se esmerou a natureza
Com meiguice e com primor.

Suas faces purpurinas
De rubras cores divinas
De mago brilho econdâo;
Meigas faces que harmonia
Inspira em doce poc-ia
Ao meu terno coraçãol

Sua boca meiga e breve,
Onde ura sorriso de leve
Com doçura se deslisa.
Ornando purpurea cor.
Celestes lábios de amor

- Que com neve se harmonisa,
Com sua boca mimosa

Solta \oz harmoniosa
Que inspira ardente paixão,
Dos lábios de Cherubin
Eu quizera ouvir um — sim —
P'ra allivlo tio coragão!

Vem, 6 anjo de candura,
Fazer a dita, a ventura
De minh'aima sem vigor-,
Donzella, vem dar-lhe alen-to,
*««'¦'»« s«.'«.u* rçu poricij.o,
« Dá-lhe um suspiro de amor)»

>*.'y

Assis.

MOTTE
«lado pela Marmota ». 530.

As Potências do Occidente
Com as Águias e os Leões
On tomam Sebastòpol
Ou deixam de ser Na,ões,

CLOS.V.
Tudo quanto nasce e vive

Mais tarde, ou cedo tem fim;
A fama hoje era gaiarim,
Amanhã... já no declive...
Renome gozou Ninive;
Carthago foi mui potente,
E Roma de gloria ingente
Leis dictou... mas hoje só
O seu nome causa dó
As Potências do Occidente.

Venesa, de Itália a flor,
Já foi nação, e rainha;
Mas hoje pobre e mesquinha,
Do passado... soffre a dor!
Portugal já foi sehhúr
Dos mais subidos.brazões,
Foi elle o rei das nações
Conquistando o mundo inteiro,
Mas nunca se fez guerreiro
<7oíii os Águias e os Leões.

For elle sempre gigante,
Dominou todos os mares,
Do Tejo aos índios palmares,
Navegou sempre arrogante.'...
N'Orien(e Iriumphãnte
Sorrio-lhe formoso sol;
Foi do mundo elle o pharol,
Quaes são hoje as—aluadas
Que por terra são prostradas, - -
Qu tomam Sebastòpol. .

A Rússia, nação vaidosa,
Quer ser forte e valentona;
Mas qual cahio—Maralhona,
Sorte ihe espera estrondosa!
Que importa sej.r orgulhosa
Fiada nos seus canhões?!
Repare nas legiões
Desses tres reinos gigantes,
Que hão de vencel-a, quanto antes,
Ou deixam dê ser nações.

Arêas 24 de Dezembro de 1854.
Ferreira Vianna.

As Potências do Occidente,
Com as Águias e os Leões,
Ou tomam Sebastòpol,
Ou deixam de ser i.ações.

GLOSal.
Lá alroam feros canhões

Para a parte do Oriente,
E' a Rtissia que destroça
As Potências do Occidente.
E' a Rússia mui valente
Que mil feros canhões
Dos Francos., dos Albiões,
Ella vai destroçando,
Vencendo, e não se importando
Cem-as Águias e os Leües-
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Do eai8.'go das nações
Serão riscadas do rol
A França, a Inglaterra,
Ou tomam Sebastopol.
Eil-os presos ao anzol
Os Francos e 03 Aibiões,
Esses focos de ambições,
Caro lhes hades custar,.
Ou o forte hão de tomar,
Qu deixam de ser Nações.

A. C. à"'Araújo Macedo.

Esta uão é má.
Certa Mãe, como ha muitas, n'um dia de

fallar a verdade zangou-se com a filha e ro-
gou-lhe a seguinte praga:

Olha, filha do demônio,
Deos queira que Santo Antônio
O marido que te der,
Não queira de ti soffrer,
(Pois que á Mãe a Olha sabe}!..
O que de mim com prazer
Soaria o bom de teu Pae!

P. B.

«Resposta espiritnossâo
Certo sogeilo gabava-se de haver conquis-

fado a confiança de um dos nossos chefes de
policia, e para provai-o disse estar encarre-
gado do celebre —livro negro—de que lodo
mundo terá ouvido fallar: porque, aceres-
centa elle, isto só se confia a quem sabe
guardar segredo.

O chefe de policia, acudio um assis-
tente, pode ainda fazer outro beneficio á re-
partição, e sobre tudo ás finançasdella.-..

Então o que e? perguntou o secretario
privado.EV encarregar o Snr. do registo de
tudo que carecer de publicidade, porque
assim poupará as despezas com os jornaes

, Blaxiaiaas e pensamentos*
A amizade e o amor da mulher para o

homem é 53o aníi^o, exenmlar e heróico,
que a própria historia se admira de tamanha
magnanimidade.

O filho sábio é a alegria de seu pae;
porém o filho insensato é a tristeza de sua
mie.

A mulher diligente ó a coroa de seu
marido, e a quepralíca cousas indignas,
faz-lhe apodrecer os ossos.

A mulher prudente edifica sua casa; a
ignorante destruíra, ainda com suas mãos o
qoe eslá já feito-

Os pães dão casa e riquezas; porém o
Senhor dá propriamente uma mulher de
pradeacía.

Não dês os tens bens ás mulheres,
nem emprsgnes cs luas riquezas em destruir
os réis.

O pudor tem por fundamento o temor
das paixões.

Cltarada fácil.
Da hrssílíca fácala o extracto,
Composto purpurino, cos olhos grato 2a, I3

Soa madeira áa índia, e para náos
Dizem que multo serrem os meus páos hz, 1*
Assim fnz a mulher quando obedece,
íi'"da fallar seu erro reconhece 1\ 2a s

Aurifero tecido apreciado,
Ou trabalho de seda ou iã formado.. 4% 2»
Assim faz a mulher impertinente,
Quando raivosa quer zangar a gente. 3*. 2*
Assim faz o Masiim á argèntea lua,
Que tranquilla em seu curso continua! 2», 4*

Quadrúpede, ou de corte um instrumento
Que em casa usamos a qualq.r momento 3a, 1*
Assim diz terno amante á sua beiia
Deitado alguma vez no collo delia.«, 1", 41

CONCEITO.

Com ferros trabalho
. . Por fendas abrir;

As fendas abertas
Procuro entupir.

PA«r.A Brito.
Aquelle, que primeiro a decifrar,
Fabia (tragédia bula) liade ganhar.

Para dar-me a existência,
Vai meo pai morrer queimada;
Meu viver quasi é noturno,
Ao depois que sou gerado.

Do progresso sou origem;
Neste século nasci;
P'ra chegar ao que hoje sou,
Mil tormentos padeci. 1

De Tèrpsichore nas festas
Procurando me hasde achar;
Costumo depois dá dança
Quasi sempre a passear.

Me verás nas conlradanças,
Nas valsas sempre a.pular:
E também algumas vezes
Depois disso me senlar.

A rola trisle e chorosa
Por mim solla o seu piar.
Quando vê que a sorte ímpia
Quer seos dias enlutar! 1

CONCEITO.
Nome de moço
Muito bonito.

F. Gmies da Saca.

F.&BITIíj&.S 3»E YRIABTE.
O Elefante, c outros Anlmitca.

Lá nos tempos antigos,
E em turras mui remotas,
Quando os brutos fallavam
Tal ou qual geringonç.i,
Vendo o sábio Elefante,
Qu'entre elles era moda
Incorrer em abusos
Que merecem reforma;
Affear-lh'os períende,
Ep'rajsso os convoca:
Depois que a cortezia
A todos fez co' a tromba;
Enlra a persuadil-os
Com uma arenga douta,
Que para aquelle intento
Estudou de memória.
Abominando esteve
Por mais d'um quarto d'hora
Mil ridículas faltas,
Mil modas viciosas,
A preguiça nociva,
A presumpção vaidosa,
A arrogante ignorância,
A inveja venenosa.

Em extremo go>-t>sos
Estavam, boca aberla,
Ouvindo seus conselhos
Atauns delles em roda:

O Cordeiro innocenle,
A Abelha arlificiosa,
O leal Perdigueiro,
A sempre liei Pomba,
O dextro Pintasilgo,
A simples Mariposa,
Or.nvallf» r.Ue.Áínr.lf.ijÜVíStlv/ v*jvma«línto,
A Formiga engenhosa.

¦ Mas daquelle auditório,
Gram parte desdenhosa,
Offendida não pôde
Soffrer tanta parola:
Eis-que o Tigre, e o Lobo
Contra o Censor s'enojam:
! Que de injurias vomita

¦ A serpe venenos a!
Offendidos diziam,
Mofando em vozes roucas,
O Zangaõ, e a Vespa,
O Bisouro e a Mosca.
Sahirara do concurso,
Sem ouvir suas glorias,
A Toupeira, o Milháfre,
A Cigarra damnosa;
A Foinha se encolhe,
Dissimula a Raposa;
E o Macaco insolenle
Zomba de todos elles.

Estava o Elefante
t Olhando com paxorra;

E o seu arrazoado
Concluio desla fôrma:
A nenhum, mas a Iodos
Minha prática toca:
Quem a sento, se culpa,"'
E quem não, que a ouça.

.MORALIDADE.
Quem lèr as minhas fábulas,

Saiba também que todas
Faliam com mil Nações,
Nâo só com a Hespanhola:
Nem faliam deslés tempos;
Porque defeitos graves,
Sempre no mundo os houve,
Como ha também agora.
Como pois não criticam
Destinadas pessoas;
Se alguém as appliear4
Guarde p'ra si a gloria, (i)

Dhèmos pòpularnientc: — a quèin llie: servirT!)
a carapuça, que a ponha na cabeça.

vÊÍÊ* », PEDRO V

REI DE PORTUGAL
Grande valsa para piano, em 4 parles, com
magestosa introducção, pelo Snr. Antônio
Xaiier da Cruz Lima:

Vende-se na loja de Paula Brito,
praça da Constituição n. 64; preço, 1^000.

Para os Snrs. assignantes e accionistas
da Marmota é gralisi

Aviso aos llcvotos.
Sabbado 13 e Domingo 14 será fran-

queado de dia e de noite, o PRESIiTE,
que por minha devoção lenho, ha 23 annos,
armado na casa de minha residência, rua
dos Ciganos n. 38 e 40. Todas as pessoas
que alé aqui me tem obsequiado, freqtien-
lando-o, ouvirão de noite dous Hyinnos, (um
dos quaes é composição do Snr. Dcmelrio
Rivero e letras do Snr. Paula Brito}, e me
acharão promplo para ludo o que de mim
precisarem, _em qualquer oceasião dos re-
feridos dias 13el4. Francisco Jasé úeBarns.-.
tmp. Typ. —Dois de JJEZF.311S8O— de 1'auia «Mtü-


