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GUIA PRATICA

COMPOSITOR TYPOGRAPDÒ

POR

TIIEOTÍSTE LEFÈVRE

OBRA PUBMCAOA EM PARIS.

Antes de entrarmos na enumeração sum-
maria dos capítulos deste livro, que contém
specimens de todos os gêneros, em figuras
gravadas em madeira', quadros-modelos, pre-ceitos e regras as mais apropriadas e con-
cisas a formar typographos de um gostointeiramente raro; antes do indicarmos o
fundo deste beilo trabalho, que deveria ser
com effeito a guia do todos os que praticama arte sublime de Guttemberg, não já co-
mo oflicio, mas como sciencia, que tem seus
mestres illustres entre os bibliophilos; seja-
nos permittido exprimir a admiração quenos causou o aspecto desta magnífica im-
pressão, onde tudo, até o espacejamento
inathematico das linhas, annuncia no seu
autor um emulo distineto dos typographos,
que faz a gloria da imprensa e as delicias
dos seus collegas!

E' verdade que o Snr. Lefèvre achou
grande coadjuvação para levar ao cabo a
redisaçãode sua idéa. Um dos collabora-
dores dos Snrs. Firmin Didot poz á sua dis-
posição todos os pertences de seu immenso

D, MRCISA DE VILLAR.
Legenda do tempo colonial

PELA IXDIGENA DO ÍP1RAKGA.

(Principiou no n. 942.)

Era sobro a Pedreira a antiga morada da
jovori senhora. D'ülli se podia ver som em-
baraço a casa grande, que estava • galhardaesoherha com suas ondas de luzes, cujos
fulgores internos vinham misturar-se com
os que a rodeavam de fora. A festa tinha

material typográphico, inclusive os typos
mais puros o perfoitos de sua fundição, uma
das mais completas e variadas,

Portanto não é uma, vã expressão de re-
conhocimento a dedicação de sua obra aos
Snrs. Paulo e Alfredo Firmin Didot, já ss-
sociados da seus pais e prompios a seguir as
tradições de sua celebre família.

Nada pois faltara ao Snr. Lefèvre para
fazer uma obra prima, que figurou na ex-
posição de 1855, recebendo o seu autor os
applausos do todos os que em França, como
no estrangeiro,' buscam a porfeição na arte
que amam ou que cultivam. Sob nossos
olhos temos mais de um desses testemunhes
de admiração, quo são como que a saneção
da recompensa honorífica d'aquillo que o
jury da exposição julgou digno eo governo
dislinguio.

A Cuia pratica do compositor typogra-
pho não é só destinada á instrucção dos ty-
pographos, mas também aos que teem com
elles próxima ligação. Os editores, não os
que imprimem em suas casas livros, como
antigamente se fabricava o panno sem ter
o fino tecido, seu numero é muito limitado,
ahi e não querem sahir da velha rotina que
segnem. Dirige-se igualmente aos escripto-
res que pretendem quo suas obras saiam
com apurado gosto, aos bibliophilos, e mes-
mo aos simples amadores para ensinal-os a
distinguir uma obra fabricada de uma olira
executada com arte, gosto e experiência,
que dão tanto valor ás edições revestidas da
nota dos mestres.

Eis aqui de que se compüe a olira prima
que quereríamos pôr sob os ollios de to-
dos os nossos leitores. I.imitanio-nus ao
summario dos capítulos, tal como o Snr. I.e-
fèvre o dá em uma curta introducção:

chegado ao seu augel Vozes, risos e salvas
dealegriase ouviamde mistura e o prazer ti-
nha tomado todos os espíritos. Vendo tão
alegre bulha, o Coronel tornou a si um
momento das grandes emoções ponjue ha-
via passado, e uma súbita esperança lhe
reanimou o coração. Talvez se tivesse elle
enganado! Quem o assegurava de que
D. Narcisa não estaria já no seu quarto
quando esse homem delle saltou?.. E quem
sabe se já o seu lindo semblante não ufor-
moseava nesse momento o saião, e dava aos
circumstantes toda essa alegria, cujos sons
vinham até elle? Era incontestável que se-
melhanté alegria não se daria so tal desgra-
ç.a hbuvera acontecido. Ah! não havia du-
vida, elle se' havia enganado. A apparição
sinistra que tinha visto não passava d'uma
circumstancia bem simples, a que sua imu-
ginação,'airida"'ha pouco tranquilla, tinha
emprestado decorações tão medonhas.

•Para Um dia dc • bodas não frita que

« O primeiro- capitulo dá ao aprendiz,
desde o conhecimento da caixa até a demons-
tração do qus encerra a composição, a dis-
tríbuição, a correcção, a paginação ea impo-
sição, tudo com a maior simplicidade. As
difiicnldades, mais ou menos numerosas que
podem encontrar-se na execução destes tru-
balhos, são o objecto do capitulo H.

« O capitulo HI ó consagrado ao estudo
dos signaes algebricos, geométricos, bota-
nicos, etc, dos algarismos romanos c das
abreviações mais usadas.

« O capitulo IV tem por objecto a com-
posição dos frontispicios ou grandes títulos,
capas, caracteros de escripto, quadros, de
álgebra de interlinear e do canto-chão.

« O capitulo V contém instrucções deta-
lhadas sobro a composição do latim, italiano,
inglez, grego, grt-go de instrucção, eopta,
allemão, russo,-árabe ehebreu.

« O capüulo VI trata das funceões inhe-
rentes ao aprendiz compositor, paginador
e dos empregados jornaleiros.

« O capitulo VH encerra observações
para a leitura das provas.

« No capitulo VIU trata elle da caixa
franceza e do vicio da classificação actual.

« O capitulo IX offerece o plano de todas
as imposições.

« Ernfirn, um vocabulário typurico for-
ma o capitulo X. »

Não terminaremos sem assignalar como
n m precioso complemento do livro uma serie
de desenhos compostos pelo Snr. Marc, um
dos melhores collaboradores da Illuslração,
representando, com exactidão c uma pre-
cisão perfeitas, todos os movimentos e acções
do compositor na ofíicina, de maneira a
poupar o tempo, a impedir os movimentos

-¦."-vi.-lii i.Ti.ui j.i, ¦imiri i \,ímirw^am

aproveitar aos ladrões que nãó vivem de ale-
grias.

Alguém tinha entrado no quarto da noi-
vo, e d'alli certamente levado uma p.acolilha,
e eis porque corria tão veloz e fugia em uma
canoa... Ah! que de boa vontade elle o dei-
xaria com o seu roubo, se D. Narcisa esli-
vesse uo salão! Aliviando o peso que oppri-
mia seu coração com a reflexão, chegou á
casa uma hora depois do acontecimento, c
já hesitava no partido que devia tomar em
tal conjunetura. Ao approximar-se, porém,
do cavalheiro, seu coração palpitou de pra-
zer, pois lia-se eni seu semblante a ventura
quo o dominava, e cuja alegria parecia di-
zer-lhe bem alto que elle.se Iiavittòngánãdp. .
Quando temos leves queixas de queaecasar:
a sorte, vem uma desgraça real ensinar-
nos que não somos tão infelizes, e enlãó nós
aganamos ao que dantes desprezávamos,
com tanto' maior ardor, quanto indifférehle
nos foi. Assim Ò Coronel, qúc ão '«omoçãr;-
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perdidos, assegurando conlra os riscos da
manipulação um trabalho minucioso o com-
plicado, como é o trabalho delicado do com-
positor lypographo. O Snr. Lefèvre ajuntou
a isto vinhetas do compositor, executan-
do todas as funções representadas nos dese-
nhos, o para que este annexo útil da obra
fosse digno do resto, a gravura dos desenhos
do Sr. Marc foi confiada ao Sr. Lãvieille,
um dos mais hábeis gravadores sobre ma-
deira, de Paris.

Trad. pob Bkaulio Connsmo.

TARDES BE IISWOR
OU

INTRIGAS 1)E LM JESUÍTA

(Principiou no n. 821, de 13 deFevereiro
de 1857, e foi suspensa no n. 823, do 20 do
mesmo mez e anno. Acabou o 1.° vol. no n.
'.i-lí.

VolniHc BB.

(Principiou non. 947.)

TARDE VIU.

CAPITULO XVII.

L0 QUE ASSESTAItAM FAZEE ROBERTO
E LEOSCIO.

O padre Roberto apenas sahiu da casa
de Paulo botou-se para a de Leoncio, o
qual não estava em casa. O padre o esperou;
e o licenciado pouco se fez esperar. Loco
que Leoncio chegou, lhe disse o padre Ro-
berto:

—Os nossos negócios estão melhores do
que eu esperaTa.

—Então como?
Roberto contou tudo quanto se havia

passado entre Paulo e Clara. Tendo ouvido,
pois, tudo, disse Leoncio:

—Neste caso torna-se absolutamente pre-cisa a morte de Julianno.
—Absolutamente precisa.—E como?
—É precisa de qualquer maneira.
—Elle está tão longe.

doquella festa não lhe havia prestado a me-
nor attenção, agora se achava com inteira
disposição de tomar parte em seus prazeres.Efoi com a maior alegria que entrou no
salão. Ah! o salão estava vasio!.. D. Nar-
cisa de Villar alli não se achava!..

—Onde está a senhora? perguntou elle
pallido como um defunto ao criado quenesse momento servia.

—Não sei, Snr. Coronel; ainda ha poucoalli era vista, respondeu este designando o
lugar vasio em que vira a moça.

—Não sabe, meu ounigo, onde se acha a
senhora sua irmã? disse elle ao cavalheiro
indo-o procurar.—Provavelmente no salão onde estava ha
pouco.

A esta resposta, dada com a segurança
de quem não duvida, mas que não dava
certeza de que se havia notado o dcsappare-
cimento da joven Sra. de Villar, todas as
suspeitas do pobre noivo tornaram em tru-

—Embora; do longe se faz perto.
—Está o diabol
—Meu amigo, quem quer a moça anda

com o pé, move com a bolsa.
—É um antigo rifão nosso.
—Si o Ligeiro fosse capaz disso...
—JÉ de quem me lembrei.
—E será elle capaz? terá animo para

tanto?
—Animo tem elle: é um tanto estouvado,

é verdade.
—Mas nós não temos a quem cometter

esta importante commissão senão a ello.
—Ou esperarmos que Julianno venha.
—Mas não me contaste que esso Justo

do diabo vela sobre os dias de Julianno
como um anjo?

—Por isso mesmo seria melhor que a
empreza fosse lá executada.

—Sou de parecer que incumbamos o ne-
gocio a Ligeiro.

—Também eu assim o penso.
—Quanto lhe deveremos dar?
—Eu creio que para ida e vinda, bastarão

abi uns duzentos mil réis.
—Si elle fòr c vier, o se sahir bem da

empreza: que diabo é que lhe demos mil
cruzados c meio até dous ?

—Isso é verdade. Onde estará elle agora?
—Sem duvida no Collegio.
—Queres que o mande chamar?
—Manda-o.
Leoncio chamou um seu escravo, c man-

dou-o ao Collegio dos Jesuitas chamar a Li-
geiro. O escravo partiu á toda pressa.
Pouco lempo depois entrou o escravo c com
elle Ligeiro. Logo que Ligeiro chegou, dis-
se-lhe Leoncio:

—Ligeiro, és um optimo rapaz!
—Sim, Snr., respondeu-lhe Ligeiro, eu

tos agradeço. Já sei que precisaes de mim.
Podeis dizer o que quereis.—Ligeiro, és um guapo, um brioso e
am valente rapaz; mas ainda não estais
acclamado pelo primeiro bravo.

E'verdade, mas depois que eu vos prestar
um grande serviço, que ora exigis de mim,
serei acclamado pelo primeiro bravo.

Sim; mas sabes tu que esse serviço te
deve metter n'algibeira assim umas trinta
dobras?

E' pouco.—Pouco! O' velhaco!.. Se tu ainda não
sabes o que é...

—Seja o que fôr, é pouco.

pel ao seu espirito. Quasi que já não duvi-
dava, e sentia a perda de um tempo pre-
cioso e já longamente esperdiçado. Foi por
isso que disse de novo a D. Marliin:

Peço-vos, não sem motivo, que pro-
cureis vossa irmã em seu quarto...—Fallais-me de um modo, Coronel !. .
Estaes indisposto ?

Porque a physionoinia do militar eslava
inteiramente transtornada.

—Procurai-a, meu amigo, e não percais
lempo; dir-vos-hei depois as razões que me
fazem assim proceder.

O tom de insistência com que foram ditas
estas palavras decidiram o cavalheiro a ir ao
quarto de sua irmã, sem mais explicaf ões.

Movido por certa curiosidade, ou antes
sorprezo das palavras ambíguas do militar,
foi procurar a donzella no salão; não a en-
«mirando alli, procurou-a no seu quarto e
em toda a parte onde cila podia estar:
tudo estava deserto; era certo que a noiva

Pois não te dei outro dia por uma leve
brincadeira quatro dobras?

—E se não lh'a fiz muito melhor, é por-
que o senhor licenciado não quiz; mas se
estais arrependido, ainda estamos cm tempo.

—Estais hoje de muito bom humor, ve-
lhaco.

—Como sempre. Mas vamos: para que o

que se dá Irinta dobras?
—Ora, para o que hade ser?! Para uma

de luas ligeiras tratadas.
—Ha risco?
—Pouco.
—Ou nenhum, disse o padre Roberto,

dedançares com uma corda ao pescoço pen-
durado da forca.

—Sim! e por trinta dobras, cm? senhor
licenciado!

—Oh toleirão! disse Looncio, morrer en-
forcado ou antes de afogadilho, é a melhor
morte que pódc haver.

—Ah! então aquelle sujeito que foi en-
forcado outro dia, que cahiu vivo e foi apa-
drinhado pela bandeira da Misericórdia,
creis vós, senhor licenciado?

—Eu! oh atrevido!..
—E então como sabeis que morrer on-

forcado é a melhor morte que ha ssm terdes
morrido?

—Não vês qne sou medico, tolo, e que
sei conhecer todas as mortes?

—Ah! eu suppunha que os médicos só
matavam com remédios. Com que os senho-
res licenciados tambm empregam o laço?!
T-_-1triu.. ..

(Continua.)

O VINHO.
IVolas a rcsjJclto fie alguns bebedo-

res ilIustrCB.

Pois que, segundo a máxima de Soneca,
somos obrigados a regular a nossa condueta
pela dos grandes homens—cita est insti-
titenda illustribus ex--mplis—não deve cau-
sar admiração haver tanta geuta que se em-
briague. Nisto não fazem os que procedem
assim senão seguir o exemplo de antigos
reis, pois bem poucos hoveram aos quaes se
possa applicar o verso de Ovidio:

« Só bebia água e abborrecia o vinho. »

E esta é, talvez, a razão pela qual, nas

não se achava naquella casa. Foram a sua
morada sem perda de tempo, e tudo foi pes-
quisado. Instruídos então pelo Coronel de
tudo quanto elle tinha presenciado, um raio
do inferno incendiou a cólera dos três ir-
mãos. Para logo pensaram na traição a mais
infame, culpando sua irmã na cumplicidade.
A tolera lhes borhulhou no coração, como
as torrentes inllammadas fervem nas en-
tranhas da terra. Eram surdos á boa opinião
que sempre formou o Coronel da innocen-
cia de D. Narcisa, e ficaram certos de que a
moça tinha seguido um amante. Cheios de
ódio, jurando morte á aquella que ousara
arrostar assim a sua vontade despotica,
dispozeram-se a procural-a no mar, ainda
que já houvessem três horas de intervallo.

Quanto á vingança que projoctavam ao
raplor, era ella hedionda, horrível; a nossa
pena se recusa a pintal-a; deixamos ao lei-
tor a liberdade de prcvel-a!..

(Continua).
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comédias antigas, davam-se coroas aos em-
briagados.

Não publicarei aqui o catalogo exacto de
todos os reis que se davam á embriagdaz;,
faltarei tão somente d'aquelles, cujos nomes
mo vierem á idéa.

Alexandrc-Magno foi o primeiro. Bastava
só o nome deste monarclia para tornar-se
completa esta historia. — Verbum nom am-
plius addam—dizia-se de um grande vaso
de beber, tão inseparável d'elle, que for-
inavam ambos um admirável pari

Cezar, pura mo servir das palavras de
Balzac, não foi scmpi'c o sábio destruidor da
republica, pois nem sempro odiava o gosto
de beber.

Cambyse foi tão dado ao vinho, como o
vai mostrar o seguinte trecho histórico. Um
dos seus cortezãos tendo-lhe observado que
o publico murmurava já muito de que elle
se embriagasse tanto, vendo approximar-se-
lhe o lilho, tomou o arco, e disparando d'e!le
uma Iludia, atravessou o coração do pobre
menino, dizendo muito senhor de si: — Olha
co7iw e certa a mão de um bêbado!

Mithridatcs, diz-nos Plutarcho, aquelle
que fez guerra aos Romanos, entre outros
divertimentos, inventou uni que consistia
em saber-se quem bebia mais o quem comia
melhor, e diz-se que foi elle que ganhou
ambos os prêmios, e desde então comeo e
bebeo tanto, como não havia exemplo em
nenhum outro bomem do seu tempo!

Dario I, rei da Pérsia, mandou pór sobro
a sua campa esta inscripção : —Pude beber
muito vinho e melhor conserval-o.

Cyro, rei de tanta fama, alegou, entre
outros muitos titulos, como direito de pre-
lerencia a seu irmão Artaxerxe, o beber
mais do que elle.

Antiocbo gostava tanto de vinho, que
quasi não se levantava da cama de dia, e se
o fazia perto' da noite, era para tornar a
beber e dormir. Tendo sido morto na
guerra que declarou a Arsace, na Média,
este disse-lhe, amortalhando-o : — Pobre,
Antiochol sua temeridade perdeu-o! jul-
gava conquistar o meu reino com a mesma
facilidade com que esvasiava os copos de
vinho!

Hercules era bebedor tão notável, que
os historiadores e os poetas, por galanteria,
representam-o navegando n'um vaso de
beber.

(Continua).

Beos.

Sc cm noite escura levanto os olhos
Ao escurecido céo,

Então com a face em terra e contristado
Admiro o poder Teu'...

Se desliso ávidas vistas sobre o mer
Chão o ameno,

E de repente vejo encapelar-se as oudas
E já não ser sereno,

Então venho comlriclo prosternar-mc
Aos pés da cruz,

Aonde arrependido balbucio:
Ah! Jesus! Jesus!..

Sc olho para as arvores, flflr e inicio,
E do céo ao extremo,

Confortado suspiro: é obra ingente
Do grande Ser Supremo!..

E se no homem buscar prova quero
Do Teu grande poder,

Vejo então cruzarem-se pensamentos
Que não se podem descrer!

Eu Te rendo mil graças, oh men Deos,
Por mo teres confortado;

Que n'um delirio da existência o fio
Quasi vi cortado!..

Eio—Maio 24 do 1858.

A. P. Domingues. r/\

Retrato.
Debalde, ó bella,

Cantar-tc intento;
Sinto ao tental-o
Cruel tormento.

Meigo sorriso,
Divino olhar,
Jamais quizeste
Vir me outorgar.

O teu cabello
De negra côr,
Faz o meu peito
Pulsar de amor.

Tens bellos olhos
Pretos, galantes,
São estrellinhas
De amor, brilhantes.

A bocea tua
E' cofre de ouro,
Pequena e linda,
De amor thesouro.

Carmincos lábios,
Pescoço ai roso,
Eburnco collo
Muito formoso.

Cintura esbclta,
Formosas plantas:
Tens alvas mãos
Quo ás mais suplantas.

A face tua
Linda e serena
Tem còr divina,
Tem còr morena.

Da rosa a graça
Ou da camelia,
Não é tão doce
Como a de Adelia!

Mas tens um peito
Desapicdadu;
De amor isento
E abandonado.

Mulher tão fera
Eu nunca vi,
Nem tão formosa
Eu conheci.

Eu fora injusto,
A amor ingrato,
So não pintasse
O teu retrato!

M. A. Calazans Peixoto.

ANECDOTAS.

A vida «le casado.
Perguntando-sc cm reunião a um bo-

mem rústico porque não se casava, respon-
deu elle:

SnrsJ, dizem que a vida de casado é
boa, porém cila a mim não me cheira nem
me tôa; porque ellas querem um que vá,
outro que venha, c outro que lhe acarrete à
lenha: c um homem, que não tem donde isto
lho saia, anda muito arriscado a ser par-do, ou mourisco, ou boi de qualquer arado.

Verdades das verdades!
Se fizeres beneficio a alguém, diz o

provérbio Musulmano, deita a lembrança
no mar, porque se os peixes a engolirem,
Deos a recordará !

O que é de graça uão presta.
Uma mulher do Ualle, assistia a um

cspectaculo, dado ao povo, na grande Opera
de Paris, e ouvindo um choro, disse ella
para quem a escutava:— Vejam só esta cana-
lha! Como a opera é de graça, cantam todos
juntos para acabarem do pressa !

Lembrança de Capncliíuiit».
Um Capuchinho disse uma vez, queDeos tinha leno bem em pòr a morte no

fim da vida, porque assim os vivos tinham
tempo de se prepararem para quando ella
chegasse.

O teasafio eiu Londres.

Londres, disse um lourisla, tem em
cada anno oií j mezes de inverno e quatro de
mao tempo.

Siittt espirituosa.

| — O grão-duque Leopoldo dizia quo as
I commoções políticas da republica de Gênova
I ciam uma tempestade n'uin copo d'agua.

Canlo do escravo !

Une triste vida a do escravo
Quando serve a um máo senhor,
(Jue dia e uoite lhe mostra
Suu raiva e seu furor!
(Jue triste vida a do escravo
(Jne nasceu com preta còr!

O escravo não tem descanço,
Não mereço compaixão,
Se serve o senhor com zelo,
Tem por paga a ingratidão;
Se chora, delle se riem,
Peior o julgam quo um cãol

Dia e noite elle supporta
O peso de seus grilhões;
Dia e noite elle padece,"hora suas afilicções,
Dia c noite o pobre escravo

Só encontra ingratidõesl
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Nos lábios do pobre escravo
Não apparcce um sorrir,
E se um riso acaso mostra,
Nesse riso hade mentir !
Pobre escravo, que nascesto ,
Para a um igual servir !;

Fogem dellc a toda a hor
Como se eile fosse um cão,
Pesam todos sobro o pobro
Que vivo na escravidão,
Sen soflVor amargurado
Não encontra compaixão!

Que triste vida a do escravo
tjuando serve a um máo senhor,
(Juc dia c noite lhe mostra
O seu ódio, o sou fur^r!
Deos! tem pena do coitado
A quem deste a preta côr!

Se amor sente eile no peito
Por uma preta mulher,
Casal-o deixam nessa hora
P'ra depois il-o vender,
Um esposo longe do outro...
Oh meu Deos, que padeccrl

Seus pobres, queridos Glhos,
Yè vendidos, separados!
Mulher e filhos perdidos
Da sua vista apartados!...
Triste escravo, que uasceste
P'ra viver com condcmnádos !

Que boa vida a do escravo
Quando serve a um bom senhor,
Que se dóe dos soffrimentos
De um homem de preta côr;
Mas que tristeza a do escravo
Quando serve a um máo senhor !

A Malhildes.

Eu te amo, bella joven,
Como amo a Deos no céo;
Amo a tua voz suave,
Como amo o riso teu.

Amo o teu divino rosto,
Como amo a linda côr;
Aos teus olhos fulgurantes,
Minha bella! eu tenho amor.

Amo o teu ar, o teu porte,
Amo emfim o todo teu;
Eu te amo com transporte,
Como amo a Deos no céo!

És linda como ums rosa
Em manhã d'inverno a abrir]
Teus dentes são finas pérolas
Que se mostram n'nm sorrrir.

Basta de cantar asgraças,
Oh! basta de'ser pintor:
Quanto mais vejo. teus dotes,
Crescer vejo'o meu amor.

T/ieodolindo Cezar Filho.

Uns olhos.

üizo-me, Elisa! teus olhos
Da esmeralda tem a côr?
São. teus olhos de côr negra,
Aznes,-pardosj meu amor?

Serão pardos corno, a nuvem,
Do um azul como o do Cês?
Diz, Elisa, vem garbosa
Desdobrar meu denso véo.

Vem! que eu intento debaldo
Dos teus olhos ver a côr;
Emmudeço, abaixo os olhos
Sc te encaro, oh meu amor!

Mas, dizo-mo, oh bella Elisa!
Teus olhos de que côr são?
Verdes, pretos, azues, pardos,
Prenderam-me o coração!

Dizc, dize com presteza
De teus olhos qual a côr;
Eu nelles quero embeber-me,
A elles ter quero amor.

Junho—1858.

M. A. Calazans Peixoto. (/

; MÁXIMAS
da cnllecção do erudito portuguez o conselheiro

J. J. RODRIGUES BASTOS.

Honestidade.

—- A probidade limita-se aos devores da
justiça, a honestidade estende-se a todos os
devores.

A honestidade nas maneiras, sem a
honestidade nos costumes, não é senão uma
verdadeira hypocrisia.

A qualidade de homem honesto é mais
geralmente ostentada, que justificada.E' vergonhoso dizer o que não é ho-
nesto fazer.

A Imperatriz Lívia, passando palasmargens do Tibre, percebeu homens quese banhavam nús. O Senado, informado,
quiz fazel-os punir: Livia porém mandou
pedir que o não fossem. Homens mis, disse
ella, não são senão estatuas aos olhos de
uma mulher honesta.

Honra.

Não ha nada no mundo nem mais
forte, nem mais frágil do que a honra.

A verdadoira honra consiste na justiça.O homem que não «justo, não é honrado.
Toda a honra envilece uquelle que a

não honra.
Póde-se dizer da honra o quesa diz

da amizade: nada mais comuium que a pa-lavra, nada mais raro que a cousa.
A honra annuncia virtudes; as honras

nem sempre as suppõcm.
E' grande erro, loucura, ou injustiça

conceder honras a quem náo tem honra.
Quando se lançam as honras ás mãos

cheias, muitos indignos os levantam e o me-
recimento retira-se.

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

Vende-se a 18000, na praça da Constituição
n. G^, c na rua do Cano n. 4i.

Paula Brito recebeu a — segunda edi-

ção — dus bcllas e- interessantes poesias do
muito espirituoso vate Lisboncnse o Snr.
Francisco Palha, autor da muito engraçada
Fobia, da Republica das Letras, e do outras
composições de gosto. Compõe-se este livri-
nho de

Flores do Túmulo.
A Infanta de Castella.
A aposta do Rei.
Dona Giomar.
A Minha Pátria.
A*"*
A voz de um cego.
A " '
O canto do Abencerragcm.
TVr.«,Io ^..nc1)LfUIlUL 1 i. Lli> •

A tempestade e a rocha.
üs seus olhos.
Comprai.
Um conselho.
A Deos.
A F. Xavier de Novaes.

Charadas.
A primeira com a segunda

Nome d'anímal significa
A terceira com a quarta
Campo em que a Céres purifica.

E' nome
D'uma prisão
D'esta charada
A decifrarão.

Com— ma—sou ave
Com—co—animal
Com—ma— sou fruetu
Com—to— aperto

COXCK1TO.

Nome próprio de Snra.

«IA9
^s vslj je?» as ss. ia: os jms.

rUETO, VERDE E NACIOXAL.

Paula llrilo caprichando linje comu
antigamente em vender—chá du melhor
que ha—chama a uüenção de seus an-
liyos freguc7.es para a sua loja da pra-
çn da Constituição n. Gi—pnrte larga
—onde terá sempre, coniü iTnnlus, ge-
neros bmis e de bom gnsto, que serão
vendidos por preços commodus e com
a boa fé de que n aniiuiiciaute é capaz,
procurando fazer (mio para Jque esta
sua lnja seja conhecida pelo lilulo de.
—Loja do bom e barato.

Gi—praça da constituição—f>i

TyiJograpliias de Paula Urito
llua da Cano n. tiú e praça da Cunslitutçto a. Cl.


