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O deveria
E' o trabalho qne, arrancando o homem

da impureza de sua raça animal, o avisU
- nha do llirono de Ceos^eaíii o prendercomo o ultimo anel da cadeia da creação.

S. RIBEIRO.

Diligencia, industria e bom emprego do
lempo são os primeiros deyeres da mocidade.
A primeira virtude é a applicação continua,
e a segunda.é _que esta applicação se dirija
ao bem. - . ¦-•¦¦- .¦(i->- ¦':,:-'-.:

Ós nossos naturaes ou adquiridos talentos
serão inúteis sem a nossa actividade para
dosenvolvél-os. '^. -

Em quanto somos moços ôbtemos fácil-
mente o habito industrioso e os estímulos
do íIctc?, da aínbição, da esperança e de
todas as. perspectivas -que offerece o começo
da vida.'

A industria não sóé o instrumento do
progresso, mas também a base de todo o
prazer; pois nada é tão opposto á verdadeira
alegria da vida, como o relaxado e fraco es-
tado de um espirito indolente. Quem não for
industrioso poderá possuir; mas o prazer do
gozo lhe será desconhecido: é somente o tra-
balho que dá gosto ao prazer.

E' de condição indispensável que possua-
mos uma alma pura n'um corpo são; e a
preguiça é incompatível com ambas estas
cousas, on porque é vagarosa em resolver-se,
ou porquê é inimiga ua virtude, da felicidade
e da saúde. Inactiva, como é em si mesma,
seus effeitos são. poderosamente fataes : na

D. NARCISA DE VILLAR.
Legenda do lempo colonial

PELA INDÍGENA DO TPIRANGA.

(Principiou no n. 942.)

— Narcisa! disse o moço com voz commo-
vida, nossos destinos estão ligados, porque
o Deos que me cnsinasto a amar, nos unia
pelos laços-dáécoração: teus irmãos, perde-
ram, sobre nós. o seu poder; jamais, jamais
nos poderão separar.

Viveremos sempre juntos; quando a ám-
bicão nos queira desunir, hiremos procurar
um paiz hospitaleiro que nosaccolha emseií
seio. Sou.jõven, tenho forças o o meu amor
vencerá os obstáculos que se chtrcmctterem
na nossa ventura.

sua inacção solapa tudo ò qne éestavel. e flo-
rescóqte^teram^
TÍmenfeíse^corrompp^pelx^estagnação, .e
depois se¥rguirém UTOfvÕS;;vapores dérra-
maudo a morte pela atmòsphcra.

Nenhuma influencia de: fortuna ou eleva-
ção de classe isenta o homem dós dèveres da
applicação e dà industria: cila é exigida pela
lei 3e~ nosso ser; > a natureza, a razão, e
Deòs a reclamam da creatura. Fujamos, por-
tanto, da preguiça, como mãi do crime e da
mina.

Como preguiça pôde considerar-se não só-
mente a inacção, como todas as mesquinhas
e frivolas occüpações, em que muitos gastam
sua mocidade. '

A mocidade necessita de divertimentos:
_soria inútil c cruel prohibir-lh'os; mas con-

vém não abusar delles; porque, se não forem
usados com parcimônia, tornam-se ladrões
do tempo o inimigos da alma: fomentam
paixões damnosas, aniquilam os mais valen-
tes, e sepultam o vigor juvenil n'nma peri-
gosissima moleza.

R.

POR IS CHARUTO
Novell»

FOR

LESTOUKGIE .

No castello do Moirans havia grande ren-
nião. As velhas salas gothicas estavam es-
plendidamente illuminadas, e üs armaduras
dos cavalleiros, dependuradas por cima dos

A' força de trabalho, farei prover a todas
as tuas necessidades. Não soffrerás a menor
privação, porque não quererei, não terás
saudades das riquezas que deixares.

—Oh! não temas.eu muito agradeço as tuas
ternas sollicitudes. Serei também muito ven-
lurosa fazendo a tua felicidade. Mas entrarei
d'aigum modo cm trus projectos, serei tua
còmplice. Limitarei as minhas necessidades
ás tuas possibilidades,edar-te-bei uma prova
de que as riquezas não me prendem tanto,
como o pensas.

Abi é summamente agradável o tratarmos
de nosso futuro; porém apenas me lembro
de meus irmãos, o sangue gela-se-mc!..

-T- Não te lembres delles: não estais co-
migo?

— Sim, mas é por tua própria segurança
que eu tremo. Devemos -tratar seriamente
dos meios de evitar esse casamento tyranico
irquo me querem forçar: quaes são os teus
recursos pára impedil-d?

— Meu Deos! já me não lembrava do teu
casamento! Sim, é verdade; eu te disso quo

retratos das pessoas da familia, relnziam aos
raios despedidos dos lustres. Muito tempo
havia qne os venòraveis antepassados não
presenciavam', do alto de semTquadros em-
poeirados, uma festa tão brilhante.

A marqueza de Moirans era uma mulher
de sessenta annos, cuja viuvez de quinze an-
nos passara reclusa, não so oecupando senão
em prodigaiisar aos pobres o óbolo de cari-
dade e no doce entretenimento qne os livros
Sãulcã oSerecem s uQCGS dsvotanieDte a elles
se entrega bebendo a consolação religiosa.
A marqueza em sua mocidade não deixou do
amar o mundo; ahi ella tinha brilhado com
inveja c de uma maneira que por modo ai-
gum se poderia riscar da lembrança dos que
a conheceram; mas a idado e o lato, sem
foliar nas commoções políticas que trouxe-
ram a dymaastia dosBonrbons, tinham vindo
bater-Ibe á porta, e imposto a solidão como
uma necessidade e um dever, Hoje, porém,
a marqueza reabria seus salões, porque sen
filho mais velho acabava de chegar de Paris,
onde completara seus estados por ama nota-
vel assiduidade no circo de Spart e nas cor-
ridas do Jokey-Clnb, e como boa mãi lhe
preparava uma recepção digna delle e do cas-
tello que tantas vezes gemera ao peso dos
ruidosos prazeres e para o que tinha convi-
dado a melhor sociedade dos arrabaldes.

Posto que de raça antiquaria e altiva da
illustração de seu nome, a marqueza sabia
ser do seu século. Ella não julgava indispen-
savel um titulo exhibido para ter entrada em
sua casa; a aristocracia de coração e de es-
p:rito era uma recommendação sufficiente-
Demais, Aleixo tinha as mesmas idéas, pois

sabia que elle se fazia brevemente; pois não!
Todavia, é celebrei o que ha poucos mo-
mentos eu cria, e nessa certeza tragava sor-
vos mortaes, agora lembro-me como uma
idéa remota que se apaga facilmente em meu
espirito e me abate até a desgraçai tuas pa-
lavras mágicas me reanimaram, lizeram-me
outro boinein. Deixa-me por tanto somente
fallar di minha felicidade, embriagar-me
com a minha ventura!..

Querido Leonardol consagremos cn-
tretanto alguns momentos a consolidar o
edifício da nossa futura felicidade. Para
mim será bem agradável ser dirigida pelos
teus conselhos.

Descança; a condueta de teus irmãos
guiará a minha;, o essencial é mostrar igno-
rancia de suas intenções, e deixar correr o
tempo. .

O mais essenstàí também, meu amigo,
é não deixares nada a perceber de teus novos
sentimentos para comigo; não prderias es-
capar á colora- de minha família se elles viés-
sem a descobrir tens sentimentos a meu res-
peito. Quando me entrego á idéa deliciosa
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freqüentara em Paris os litteratos e artistas.
Era um encantador manccbo. Mas como elle
não tem de representar um papel muito im-
portanto nesta novella, terminarei aqui mi-
nhas apreciações a seu respeito.

Entre os convidados, o que parecia ter
mais alto gráo de intimidade no castello, era
um bom velho aferrado ao gosto do século
passado, com calções curtos e rabixo apol-
vilhado. Chamavam-o o Sr. cavalleiro: mais
do que isto não adiantei. Seu rosto fino e
leal me tocou desde logo e sua conversação
me encantou.

Para mim, que só ao acaso devia o favor
de ser admittido em casa da marqueza, era
um precioso encontro. O cavalleiro mo en-
treteve com aneedotas , lembranças felizes,
ditos chistosos e citações picantes. Elle tinha
conhecido Suard, Necker, Fontanes e muitos
outros homens distinetos de sua época. Falia-
va com assento, espirito e dignidade. A' eêa
achei-me collocado á sua ilharga, e aprovei-
tei-o largamente.

Depois delia finda fomos para o salão e a
conversa tomou seu caminho.

Ao cabo de cinco minutos um criado grave
veio prevenir ao Sr. Aleixo quo o chama-
vam. filie desculpou-se ò sahio. O recebedor
geral, que tinha uma palavra a dizer-lhe,
acompanhou-o.

Como elles tardassem em voltar, Affonso
e Júlio, primos de Aleixo, se aproximaram
da Sra. de Moirans e lhe disseram que iam
buscar seu filho. O doutor buscou um outro
pretexto para ir reunir-se a elles. Em breve
tempo, junto da Sra. de Moirans e de seus
graciosos convidados, não se observava senão
algumas cabeças encanecidas e os meus bi-
godes louros.

O cavalleiro que, a cada sabida destes se-
nhores, se sorrira maliciosamente, ergueu-
se e encostando-se á chaminé:

Minhas senhoras, disse: quereis per-
mittir-me que vos conte uma historia"?

Com todo o gosto.
Comprehendeistão bem como eu o que

estes cavalheiros foram fazer no terraço. . .
Pois bem, vamo-nos vingar de sua ausência
rindo-nos um pouco á custa dos fumantes.

E dos avaliadores? disse a Sr. Moirans.
Oh! os avaliadores é. cousa bem diffe-

rente, replicou o cavalheiro.
E tirando de sen collete de seda nma bo-

de que nos uniremos um dia, esqueço quo
estou á mercê da feroz vontade de meu ir-
mão, s que jamais elle consentiria cm nosso
casamento.

Nós nos amamos, minha bella Narcisa,
tornou o mancebo tomando com ternura as
mãos da moça,e o nosso amor nos fará trium-
phar da força... Tenho fé, quero que a
compartilhes.

Tens razão. Todavia não sei que tris-
teza me abate, quando' penso na desgraça
que está suspensa sobre nossas cabeças; meu
socêgo voltará quando este casamento estiver

^inteiramente desfeito.
Meu plano c este: farei por desviar o

meu consentimento sem deixar perceber que
nenhum alheio sentimemto se entremctte
na minha recusa; a lua segurança me dará
coragem, c occultnr-me-hei quanto possa
dp.cofònèl. Entretanto, meu amigo, tenho-
te feito muito, fallar; achas-tc quasi restnbc-
leejdoj porém estásainda fraco; 1ua mãi não
approyaria 6 nosso colloqíiio; temo que pro-
longandó miüliai visita tenha de deixar um
doente; poííssó irio despeço::—adeos.

nita boceta de ouro, apresentou-a á roda,
dizendo:

As senhoras usam?
Tomou uma pitada, e, sacudindo com o

lenço o pó disperso por sobre suas coxas,
reflectio um instante e começou sua historia:

—Eu poderia, minhas senhoras, tomando
ares de grande sábio, fazer-vos, com mais
ou menos citações, a monographia desta
planta extraordinária, conhecida pelo nome
do nicotiana, herva do grande prior, herva
da rainha, herva de Santa Cruz, etc., que no
Brasil se chama fumo, e que nós temos cha-
mado tabaco, de Tabago, uma das Ãntilhas,
onde os hespanhoes a descobriram.

Deixemos de mostrar erudição! excla-
mou a marqueza.

Tenho de memória... porque li isto
esta manhã. Mas voltemos á nossa historia.
Ahl quero vos dizer ainda qne Amarat IV,
sultão dos Turcos, o czar Miguel Federo-
witiz, e alguns outros soberanos não menos
graciosos, tem prohihido o seu uso sob pena
de ser cortado o nariz aquclle do seus subdi-
tos que o tomarem.. .Aqui, não posso dei-
xardo reconhecer os benefícios do regimem
constitucional.

A esta reflexão política, o cavalleiro sabo-
reou uma longa pitada. 'Mas faltemos de nossos fumantes. Era
uma vez um dia... Safai -não haja muito
tempo... Houve no anno passado, nos ar-
redores de Bordeaux, um velho coronel que
fumava vinte c cinco charutos por dia. Seja-
mos mais franco: o coronel tinha começado
por ser soldado e, não sei mesmo como vos
dizer a causa... eu creio, Deos me per-
dóe... elle mascava.

Horrorl
Mascava, minhas senhoras!. . mas nos

seus últimos dias o digno homem deixando a
espada pelas chinellas, casou-se. Sua mulher
de muito mais idade que elle, nunca conbe-
ceu o máo habito cuja revelação vos acabo
de fazer. O coronel teve força para ronun-
ciar a este vicio; sacrificou mesmo o velho
companheiro de suas guerras, e se pôz a
fumar como um moço bello de nossos dias.
Mas os maldizentes dizem que elle, fingindo
fumar, mastigava o charuto e assim enga-
nava a todos.

Mascar!. . olil quo horrível palavra c
sobretudo que feia cousa! [Continua.)

Oh! não falles assim; não me ftijas:
pois não vês que é de ti, de tuas pai ,vras
de tua vista que me vem a vida?! como po-
des pensar que tua presença me fuça mal, se
é a ella que eu devo us minhas forças?..

Bom Leonardo, socega, nhi vem tua
mãi; eu te prometto não estar muito tempo
longe de ti ; por agora deixa-me sahir:
adeos...

E a moça sahio do quarto do doente, le-
vando no coração uma alegria desconhecida.
Sua alma estava cheia, e ella tinha necessi-
dade de estar só, para livremente se cutregar
ao enlevo de ser amada.

Ohl quanto lho foi grata essa solidão,
dando ouv.dos ao arruido que fazia o seu
amor cm seu coração!.. A sua alma se en-
tregava sem constraugimento a essas delicio-
sas sensações, quo inundavam-a de prazeres
celestes.

Tudo se rclraçava cm seu espirito toman-
do um novo encanto. As palavras de fogo
que sahiram da boca desse joven de tão uo-
tavel belloza, abalavam-lhe ainda agora o
coração, como se as estivesse ouvindo! As

TARDES DE II PINTOR
ou

INTRIGAS DE IM JESUÍTA

(Principiou no n. 821, de 13 de Fevereiro
de 1857, e foi suspensa no n. 823, de 20 do
mesmo mez e anno. Acabou o 1.° vol. no n.
924).

Volume II.
(Principiou non. 947.)

Os meus leitores bem viram quacs foram
as dolorosas scenas passadas cm casa do
Agostinho, e de Paulo logo depois do feri-
mento. Bem diflerente era a que se passava
em casa de Leoncio, entre esle, o padre Ro-
berto, e Ligeiro.

O ferimento do Leoncio era em um braço,
o leve por demais. Os tres personagens re-
tirSHos ao lugar mais reservado da casa, que
era um sotão esvasiavam velhas garrafas de
generoso vinho do Porto com algumas rodas
de paio, e nacas do presunto; a festa era entre
poucos, mas alegre, mas animada era cila!
em fim, uma completa bauchanal, com todos
os ritos de uma orgial Ligeiro era o rei da
festa, o general vencedor, o que recebia os
applausos, o vencedor victoriado em dia de
triumpho!

Ligeiro: (dizia o Padre), és um heroe,
um bravo, um homem insigne! vales o quan-
to pesas I

Sim, senhor, sim, senhor... (respondia
Ligeiro) hoje sou heroe, sou um bravo, um
homem insigne; valho o quanto peso c serei
tudo porque sai-me bem de uma empreza...
por Deos, que se me sahisse mal, seria um
covarde, uma peste, e um diabo: que diz,
meu padre, não é assim?

O' Ligeiro não digas tal.
Anda lá, velhaco, (dizia o licenciado)

anda lá, que tiveste a minha vida em tuas
mãos! Por minh.i fé, que sangras muito me-
Ilior que qualquer cirurgião do hospital de
S. José! tens a mão subtilmente delicada.
Deixa estar, meu velhaquete, que te hei de
recompensar melhor do que tu pensas.

Sim, senhor; como esses velhacões
desses ricos costumam, que em quanto pre-
cisam do nosso prestimo nos dão beijos, e

suas recordações guardivam fielmente o
menor de seus gestos, as negligentes posi-
ções de seu corpo encantador para com pro-
fusão encheram-lhe a mente. Ella era feliz,
muito feliz, e tudo quanto a cercava partici-
p.iva nesse momento de toda a sua felicidade.

Que alvoroço tinha no coração!.. Toda a
natureza se havia revestido de novo brilho;
o sol parecia mais brilhante, o dia mais claro
e alegre c >mo um dia de festa, e a moça
começou a reparar com mais interesse na
belleza dos sitios que até alli tinha prezado
sem admirai-os.

— Oh emoção do nosso primeiro dia de
amor! Tudo neste inundo pôde ser riscado
da lembrança; mas vós guardadas Cca.es no
coração da mulher sensivel com traços inde-
leveis! Amor," nobro o sublime sentimento!
para que hão de os vicios grosseiros da so-
ciedade manchar-te com hálito asqueroso, o
suplantar o teu poder?! tu só, conservan-
do-te puro, elevas o coração que te abriga
ao maior ponto de sublimidadel..

(Continua.)

)
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abraços; mas apenas se acham servidos, dão-
nos pontapés, e põem-nos no meio da rua.

Não digas isso, Ligeiro, (dizia o padre)
d'agora cm diante tua vida, o tua felicidade;
licam por nossa conta.

Com estes, e outros dizeres se entreti-
nbiiin os tres personagens, até que esquen-
lados pelo vinho se recolheram, e dormiram
até o seguinte dia.

Sabem já os nossos leitores que o processo
de Julianno está começado; entretanto, for-
çado elle por seu tio, tirou carta do seguro,
porque Julianno o não queria fazer, dizendo
que isso só cabia aos criminosos.

Agostinho por seu modo pollido, e delica-
do, por favores que á muita gente fazia,
riquezas, etc, era; na colônia portugueza
d'America, o personagem mais notável, e
mais saliente depois do vice-rei; era um des-
tes immcnsos colossos, cujas dimensões não
é possivcl abranger-se de um só lançar do
olhos, ou antes era como o generoso leão,
cujas iras se não affronta impunemente! Ejá
por amor ao sobrinho,ejá porcapricho seria
capaz de sacrificar toda a sua fortuna I Entre-
tanto Agostinho conhecia bem os caracteres
do Boberto, c de Leoncio; e Julianno t<-ve o
cuidado de revelar a seu tio, e ao padre Je-
ronymo seu irmão todo o attentado do padre
Boberto, mostrando-lhes a declaração de D.
Estevão de Ias Cruzes, o qual fora obrigado
a fazer pelas ameaças de Justo em casa deste,
como já sabe o b-itor. Cumpre advertir, que
Julianno rogou a seu tio, c a seu irmão, o
maior segredo possível a esto respeito, para
poder, mais tarde, perder de uma vez ao
padre Boberto. Sobre Leoncio porém .Tu-
lianno dice ingenuamente que nada sabia.
Quanto a Boberto, accrcscentou elle:

Seja qual for, elle tem algum plano a
respeito de Clara.

Em seguida o joven relatou tod;is as con-
versas do Paulo com Clara. Assim ficaram os
dous um tanto orientados.

Seguindo-se o processo, juraram as teste-
mtinhas qae viram Julianno entrar cm casa
de Paulo, c declararam como ia elle vestido;
que pouco depois entraram o jesuita Bober-
to.,e o licenciado Leoncio, e que- Julianno
sahira, o se encaminhara para o lado do largo
de palácio; mas que pouco depois voltara elle,
ou outro que com elle se parecia, vestido do
mesmo modo, e que parára á porta de Paulo"
que ao sahir o licenciado este sugeito lança-
ra-se a elle, c o ferira, e que então o liecn-
ciado gritara que Julianno, sobrinho de
Agostinho, o mataval Algumas testemunhas
acerescentavam, que o aggressor muito de
propósito não quiz matar ao oflendido. To-
das estas testemunhas foram contestes. Pa-
rece entretanto, que o Juiz, e o escrivão
estavam do lado de Julirnno, porque aperta-
mim muito as testemunhas, c declaravam
sempre estas, que não juravam que o aggres-
sor fosse Julianno, mas que cru um homem
vestido como elle; c p.>r ultimo diziam
que Julianno era incapaz de um Lil feilo.
Todavia, isto era bastante para perder nin
homem n'aquellc tempo: cm fim, o negocio
era complicado, c Leoncio aceusava Julianno
com todo o cncarniçamcnlo. Pela p:irto da
justiça o negocio iria bem, mas Leoncio não
queria cedi r.

Era então governador o muito conhecido
Gomes Freire de Andruda, que foi depois
condo de Bohudclla; amigo este de Agosti-
nho, afleiçoado a Julianno, pouco inclinado
nos Jcsuitas, começou n tomar parle no ne-
gocio: mas querendo fazer as cousas com

gcito, fullou a Leoncio para desistir do pro-
cesso; depois de muitas recusas, e considera-
ções, propoz Leoncio que desistiria sahindo
Julianno do Bio-de-Janeiro. Julianno não
deixava de ter essa vontade, c acreditou que
casado com Clara, a legitima que tinha de re-
ceber por parte da mãe de sua mulher lhe
era sufiiciente para estabelecer-se n'outra
qualquer parte do Brasil.

Assim pois, quando Gomes Freire propoz
a Agostinho a sabida de Julianno do Bio de
Janeiro, achou da parte deste honrado velho
uma opposição formal, dizendo que isso
era um triumpho para seus inimigos, mas
elle veio a consentir, uma vez que fosse
casado com Clara; porque sendo ella a causa
de tudo, como pensava Julianno, era um
completo triumpho.

Firme neste propósito, botou-se Julianno
a fallar com Paulo. Este pediu-lhe que vol-
tasse no outro dia, para dar-lhe a resposta.

Por este tempo era a cidade do Bio de Ja-
neiro uma espécie de trem de guerra, o tudo
eram preparativos bellicospara uma pequena
expedição para Missões, que segundo as or-
dens da Corte seria com mandada peio mesmo
Gomes Freire de Andrade.

(Continua.)

Tu pediste, oh amada,
Um canto, em que cngolphadi
Eu mostre a minh'alma em ti;
Adelial não pessas cantos,
Que se pinto os teus encantos,
Fico todo cm frenezi!

Que valem meus tristes versos,
Se eu vejo elles immersos
Em profunda, immcnsa dór?
O que vai cantar-lc as graças,
Quando iwllas lia desgraças
Nascidas de um triste amor?

Adelial teço-te nm cunto
Cheio só de dór o prant",
Da mais Iristonhu uíTlicção;
Canto triste e mui sentido,
De um peito de amor perdido,
De uni perdido coração!

Um canto! vem, pobre Ivra!
A um amante que delira
Vem d.ir engenho e vigor:
Vem lembrar ao pobre amante.
Que sua bella é constante,
llccompensa o seu amor!

Es bella como a assucena!
Tua linda cór morena,
Noutro rosto inila não vi;
Linda cór de lábios bellos,
Que basta somente vél-ns
Pura amor notar em si!

Olhos pretos o brilhantes,
Olhos bellos, radiantes,
D.i mais bella negra cór!
Quer abertos, quer fcxadns,
Tens olhos dão mil cuidados.
Duo ao peito um forte amor.

Adelial poupa meus cantos!
Que pintar tantos encantos
Não pode ser dado a mim;
Bella Adelial o meu tormento
E' de ver teu fero intento
Mc negando um breve —sim.—

Eis meu canto! eis os meus versos!
Deixa-os, Adt-lia! dispersos,
Não olhes, deixa-os murchar!
Os versos são meigas flores,
Que perdem seus resplcndorcs,
Com muito sol, muito olhar.

ül. A. Peixoto Calazans.

0 Retrato.
Vou descrever o retrato
Da ccccm minha adorada;
Por quem tudo eu sofirerci
Nesta vida amargurada.
São tantos seus attractivos,
Que mesmo nem sei dizer;
Parece um Anjo somente,
Que quer-me a seus pés render.
Boca engraçada, pequena,
Da purpura toda de côr;
Bosto redondo, olhos pretosCelestes, dizem Amor!..
Supercilios bem traçados
Lhe doou a Mão divina;
Bosadas fuces, e bellas,
De cutis pura c mui fina!
Venusto corpo e gentil,
D'uma altura regular;
Tudo é nella formosura,
Graça e bellcza sem par.
Ao solio puro-me eleva
Seu bello andar magestnso;
Fico em deliquios de amor
Só por vèl-o, oh! tão formoso!..
São tantos seus attractivos,
Qu'eu mesmo nem sei dizer;
Parece um Anjo, um encanto,
Que quer matar-me e prender.

Io. de Maio de 1837.
Campos Fluminense.

MÁXIMAS
d.i collccção du eruiliío portuituez o conselheiro

J. J. BODBIGÜES BASTCS.

HHíísjaeiss.
Os homens, como as aves, deixam-se

sempre prender nos mesmos laços.
C ida homem, tendo uma vocação es-

pccial, como uma phrsinnomia particular,
perde muito do seu valor, ou talvez tudo,
sendo empregado fora i|.i sua csphcra, ou
contra as suas |iropensões.Convém usar dos homens, como elles
são; e das circutnstancias como cilas oceor-
rem.

II.i homens para nula, muitos para
pouco, alguns para muito, nenhum para
tudo.

Os homens são como as moedas; é ne-
ressarii) tomal-as pelo seu valor, qualquer
que seja o seu cunho.

Não se deve julgar do merecimento de
um homem por soas grandes qualidades, mas
pelo uso que faz dellas.

Um bom homem e um homem de bem,
não são a mesma cousa.

—O homem nasce, vive e morre na escra-
vidão.

Os homens são como os ^animaes; os
grandes comem os pequenos, o os pequenos
não perdem occjsião de picar nos grandes.



AMARMOTA

Ensaios cpygraminaücos e saljrices.

X Eh choro!
[SO ALBOJI DE UM AMIGO INTIMO.)

Em quanto alguns vales, coitados, pranteiam
A perda da amante cruel, fementida,
E, quaes uns malucos, nos dão como nova,

Traição feminina — que é cousa sabida...
Eu choro por ver ¦
Que minha querida,
Em feia armação,
Passeia nas ruas
De saia balão!

Em quanto soberbos, dislinctos beroes
Amigos da pátria, por ella morrendo,
Pranteiam não terem emprego rendoso
Dos taes que, deitado, só vive comendo;

Eu choro, porque
Parece-me, lendo
Milhares de notas,
Que a pátria periga
Com taes patriotas!

Em quantoas donzellas quecontam dez lustros
Sem terem achado marido a seu gosto.
Pranteiam a vida du gente casada,
Mostrando por ella solemne desgosto;

En choro não ver
Macaco disposto
A ir p'ra o altar...
E as tias gritando:—Queremos casar!

Em quanto alguns homens amigos dos contos
Por fas ou por nefas querendo riqueza,
Pranteiam o preço tão alto de tudo,
E vão traficando, fazendo esperteza;

Eu choro não vèl-os,
Não chamem crueza
O que me consome,
Não vêl-os, repito,
Morrendo de fome.

Em quanto valentes, ufanos soldados
Da pátria, que folga nos risos da paz,
Pranteiam não terem guerreiros condidos,
Querendo na pugna mostrar o seu gaz;

Eu choro por ver,
Pensar de rapaz,
Da guerra os morrões...
Pois esses valentes
Seriam poltrões.

Em quanto alguns sábios daquellesque vivem
No vasto terreno chamado Brasil,
Pranteiam que a imprensa tão cara nos seja.
Senão... nos dai iam volumes aos mil;

Eu choro que a imprensa
Não custe um scitil...
Que os sábios portentos
Talvez publicassem
Asneiras aos centos!

Ém quanto algum moço chegado de França,
Fallando uma língua, se c lingua o qne diz,
Pranteia que falte, nas cousas da terra,
Nuances das cousas qne viu em Paris;

Eu choro que o moço,
Que a.patria maldiz,
Viesse p'ra cá:
Sendciros pedantes
Que fiquem por lá.

Eim quanto os poetas, surgindo aos milbciros
E a terra inundando de versos mal_ feitos,
Pranteiam que a triste, terrível miséria
Procure dos vates sangrar nobres peitos;

Eu choro, pois julgo
Que iriam direitos
A' sorte ditosa,
Se, os versos deixando,

. Paliassem em prosa.
Em quanto estes choram por graças; teteias,
Aquelles, Gnorios! suspiram por coco;
Em quanto estes choram por gloria futura,
De todos os choros de certo o mais louco;

Por tudo o que disse,
Não é brincadeira,
O pranto me veml..
Por outras coisinhas
Eu choro também)..

Cinasto Lúcio.

Pergunta.
Mãi o filho já não podem

Sobre as ondas se suster;
Mas se forem soecorridos

Só um virá a morrer.

N'esta triste conjunetura,
Que o coração faz tremer,

Desejamos que nos digam:
Qual dos dous deve morrer?

E nós assim vamos já
Esta pergunta fazer,

Para que alguém nos responda .
O que melhor entender:

So um bom pai, um bom marido
Yir entre as ondas lutar

Sua mulher e seu filho:
Qual dos dous deve salvar'?

J. F. da Cruz.

Anecdoías soke Berasger.
Um dia vieram pedir a Beranger que es-

crevesse alguma cousa cm um álbum; o poeta
recusava os pedidos deste gênero. Mas foi de
tal soite instado, que finalmente tomou o seu
partido.

—Pois bem; sejal disse elle com um sor-
riso de maliciosa bonhomia, que trazia sem-
pro nos lábios, e escreveu no álbum:

lio um Dros, ame o qual me inclino r adoro,
Pobre e conicnlr, sem pedir-lhe nada...

Kxcepto uma só rousa:
E' que me livre de Álbuns.

Um dia Beranger estava preso na Force,
M. Viennctfoi vêl-o.

Então ! disse-lhe, meu grande cancio-
neiro: quantas canções tendes feito desde que
estacs preso?

Absolutamente nenhuma , respondeu
Beranger. Pensaes que uma canção faz-se
como uma tragédia?

Ainda que Beranger cantasse tão bem a
embriaguez, era de uma sobriedade de ana-
choreta. Um dia jantando em casa de Jacques
Lafíitte, uma dama testemunhou o seu es-
panto:

— Que! Sr. Beranger! vós, que cantaes
tão bem a embriaguez, não bebeis senão
água?

Que quereis, senhora: é a minha musa
quem bebe o meu vinho.

Charadas.
Soo uma frneta da índia,
E d'Amorica também;
De um gosto saboroso,
Quando madura me têem.... 2
Parte uma bala ao meio
Que lá vós nTcncontrareis... 1

Do Brasil eu sou um frueto,
O qual talvez não penseis.

A primeira com a segunda
Sirvo só para o descanso  2
A terceira com a quarta
Sou animal, c não manso.... 2

Bichinho
Espertinho.

As charada do n.antecedente é: Perereca.

ALBUS DE MUSICA.
Paula Brito tem para vender quatro ex-

collentcs — Álbuns — bons para presente,
por serem todos de peças escolhidas e recom-
mendados por uma pessoa entendida.

Preço de cada um, GS000.

POESIAS DE F. PALHA.
Nova edição, correcta e augmentada.

Vendem-se a 1SS000, na praça da Constituiçã „
n. 64, e na rua do Cano n. 44.

CHA
E BARATO

NA

Loja de Paula Brito
N. 64

Praça da Constituição
onde também se vende
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BOM

m
pjsj Letras e papel sellado
F§3 POR CONTA 1IO GOVERNO. Kg

A I! A KM 0 TA
PCBUCA-SE NA

NOVA TYPOGffiAPHIA
DE

PADIiA BB1TO

Apparece — regularmente — duas vezes

por semana; assigna-se a 155000 por mez, ou
a 555000 por seis mezes, pagos adiantados'
contendo sempre uma boa variedade de erti"

gosebistosos e interessantes.

44 RUA DO CANO 44
Typiigraplifas de Paula Urito

ttua da CauJ "¦ Í4 <-' praça da Cunsliluição li. C!t.
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