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A Mamhot.y continua até o Gm do anno,
não só porque temos assignaturas prezas,
que terminam umas em outubro o outras
etí! dezembro, como porque assim o querem
dedicados amigos nossos.

As pessoas, por tanto, que, nos derem as-
signaturas novas, terão de prêmio as obras

que já promettemos, do seguinte modo:
—Pura duas assignaturas (105?) a—Quês-

tão de Dinheiro, comedia de A. Dumas
filho, traduzida pelo Snr. J. J. da Rocha.

—Para quatro (20$), a mesma obra e
mais o— Primo da Califórnia— comedia
pelo Snr. Dr. Macedo.

—Para sais (303), além das comédias áci-
ma, mais o—Fantasma Branco— do mes-
mo autor.

—Para oito (40?), todas essas obras e
mais as—Fábulas de Esopo—em quadri-
nhas, por Paula Brito, que estão ao ulcance
de todas as intelligencias.

Para dez (505), a — Confederação dus
Tamoyos—poema pelo Snr. Dr. Magalhães.

Tudo isto se realisa na praça da consti-
tuição n. 64, ou na rua do cano n. 44, ve-
rifieando-se assim um prêmio de 10 por 

"/

nos 3 primeiros casos, e 12 nos dous ulti-
mos, por isso que as Fábulas custam 25, e
o poema'63, em brochura.

D. X4RG1SA DE YIÍIAR.
Legenda du tempo colonial

PELA IXDIUENA DO YPIRAXGA.

AOS

rp. incipiou no n. 942.)

— Pois é justamente o que acabo de dizer.
So tivesses nascidlo nesse circulo que o mun-
do chama illustre nascimento, não serias
delle desprezado.

—Mas também eu não seria Leonardo, o
desconheceria os dotes de tua alma; não
gozaria as ineffaveis delicias de um amor
puro e honesto, que se infiltra nas minhas

Em 18 de Junho de iftís.

Por entre as flores murmurando breve
A brisa corre pelo espaço além
E já brincando com a relva amena
Saúda a aurora que surgindo vem.

A lympha pura em crystallinas ondas
Por entre o prado lá se vê fugir;
E os passarinhos c'um gorgeio terno
No bosque uuibroso já se estão a ouvir.

De lindas galas se reveste, immenso
Todo esse espaço da feliz nalura,
E tudo, tndo que se mostra á vista
Hoje nos falia de magia pura!

E o mago encanto de prazer e enleio
Que reina em tudo com divino gozo,
Nos annuncia que, d'Eulina bella,
E' boje o dia de natal mimoso!

D'Eulina, o anjo, que d'amor sorriu-me
Após que vi-me só entregue ao mundo,
E que me ha dado dilatados dias
De meiga dita, de prazer jurundo.

D'Eulina a estrella que encontrei sorrindo
Em uni momento de feliz mauia,
Brilhando grata, qual jamais na terra
Luzindo estrella divisara um dia!

Da linda virgem finalmente ainda
Que em bella noite vi sorrir p'ra mim,
E que nos braços estreitei diloso,
E os ternos lábios lhe beijei por tini.

veias como n ar que respiro. Rico e pode-
roso, minha amiga, a cobiça só me guiaria
a ti, e o amor, que tu me inspiraria*, seria
um capricho, uma paixão dos sentidos, que
alguns dias de gozo bastariam para m'a
vulgarisar, o buscaria longe de ti, e com
rivaes que te substituíssem, a distracção
que teus encantos já me não podiam dar.

—Oh'. pois é assim o casamento dos
ricos, dos nobres?

—Sim; eu jamais te fallaria a sós, senão
com tanta polidez, como se fosse a primeira
vez que te visse: jamais entre nós haveria
esta amável expansão d'a!ma, essa confiança
reciproca que faz a felicidade da vida do-
mestiça e que é a delicia do amor conjugai.
Andaria sempre cuidadoso de, na tua pre-
sonça, guardar tanto decoro que te obrigasso
a respeitar-me como teu superior, e pela
tua timidez alcançar a Um obediência e
fidelid-d...

A natureza mais se adorna em galas
Assim festiva neste dia tal,
E o mundo inteiro se ditoso mostra
Saudando grato seu feliz natal.

E eu mais imp'lido cada vez me sinto
Preito a render-lhe de affeicão bem justa,
Porque se encerra no seu peito amante
O santo asylo da virtude augusta.

Miguel Corrêa Bragança.

O CÃO MUSICO.
PABA A SOCIEDADE— PETAiOGICV

VEB E APBECIAR.

No décimo oitavo século, dizia uma mu-
Iher celebre, fallando dos espirituososescrip-
tores que freqüentavam assiduamente sua
casa:

, « Espero meus animacs. »
« Oh! o pobre homem não é máo; é

muito animal,» exclamava uma velha criada
defendendo seu amo, o mais ingênuo e ma-
licioso de nossos poetas.

Houve sempre homens de espirito que
foram animaes!...Em compensação, porém,
têm havido animaes de muito espirito. So-
lire estes últimos, vamos citar alguns factos
apanhados ao acaso, inéditos ou pouco co-
nbecidos

Ü elogio do cão seria o mais velho dos
lugares eommuus, se aqui o pretendêssemos
fazer. Tudo se tem dito sobre a iutelügencia
e virtudes deste precioso amigo do homem.

O cão vive e morre por sen senhor, guia
ao velho de andar incerto, protege o orphão
desvalido, defende o rebanho persesuido,
afugenta o ladrão traiçoeiro, salva o afosado
sem remédio, descobre thesouros perdidos,bate-se em duello para punir um assassino,-

—Oh meu Deos! que horrendo quadro!
Antes quizera ser freira !

—Sim, minha Narcisa, e mais feio ainda
t'o daria a conhecer, se não temesse con-
tristar-te. Deixemos esses pensamentos tãn
penosos para tua mente tão pura. Tu me
amas tal, qual sou, e eu te amo pelas tuas
raras virtudes, pelo teu coração, por tudo
enifim de sublime que possuese que me faz
amar em ti a Deos que me dá vida. Dizendo
isto, elle apertou em seus braços a moça, e
sua bocea procurou os lábios da donzellu
como a flor desfullecida pela tempestade
procura os raios do sol para reviver! O liiho
da índia deitou a cabeça de sua amada no
seu peito, como se fora a de uma criança e
procurou acalental-a como a mais terna mãi
acalenta seu filhinho. Dorme, dorme aqui,
dizia elle embalando-a, sobre este coração,
que. sentes bater tão fortemente, porque so
n-.r '.'•. ti-.lr.lt.:
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faz toda a sorte de exercício, representa a
comedia, vira o espeto no fogo, respeita-a
comida que se lhe prohibe do tocar; •• em
uma palavra, vale mais que nós pela doçura j
de coração, pela verdadeira ;' amizade^ pela;
dedicação á toda prova, não lhe faltando fi--j
nalmente senão o dom da palavra para ex-
primir seus sentimentos, ê o uso de uma
mão como a nossa para escrevel-os.

Entre todas as qualidades que nelle temos
a satisfação de reconhecer,-umaexisto,por.to-.
dos geralmente ignorada: o cão é musico!

Assim, quando òuvirdes algum destes ani-
mães uivar cruelmente ao som de alguma
trompa mal tocada, no floreio agudo da cor-
ueta c outros instrumentos de sopro, ou
ainda de alguma algazarra de convivas em-
briagados, não concluais logo que os seus:
latidos exprimem a satisfação ou o desejo de
fazer parte desses motins, ao contrario elle
se desgosta, repara e os patêa a seu modo,
porque tendo o ouvido, assim como o olfacto,
de uma delicadeza exquisita, todo o som
desafinado que actuar em suas oussas o in-
commoda grandemente.

Em uma collecção de aneedotas escolhidas
sobre os primeiros tempos da revolução fran-
ceza fallava-se largamente de um cão que
era a maravilha do1 povo parisiense dessa
época. Tinha-se-lhedadoo nome de Parada,
porque elle jamais faltava a uma parada nas
Tulherias, a um arrumamento de tropa, em-
bora distante da cidade. O animal todas as
manhãs encaminhava-se para esse gran-
dioso jardim, acompanhando os músicos mi-
htares, collocava-se na primeira fileira das
tropas, afastando-se desdenhosamente do»
multidão de amadores vulgares. Era de noite
que a verdadeiras festas se entregava. Sua
reputação e seu modo de portar-se lhe fize-
ram grangear uma entrada nos tbeatros da
Opera, e do canto italiano. Ahi, silencioso e
quiete, religiosamente escutava a peça que
se cantava, sem que na mais insignificante
cousa perturbasse a representação : cousa
rara entre os que freqüentam gratuitamente
o theatro.

Antes da hora do espactaculo se Parada
encontrava algum musico conhecido pelo
seu mérito artístico, seguia-o, e se este o
convidava a entrar em alguma casa de pasto
ou café, o cão aceitava de boa vontade. Co-
mia do jantar de seu amigo e tomava do
sen café; mas terminado isto, deixava seu
amigo e encaminhava-se para o theatro que
escolhera para aquella noite. Não acompa-

—Sim, meu bom amigo, dormirei aqui,
e meus sonhos serão felizes assim embala-
da!...

Contemplando com ternura o oval primo-
roso daquelle bello rosto, como a mãi do
deserto contempla gloriosa as feições do li»'
Ihinho que ella embala no berço aério queergueo entre os ramos da magnolia, o man-
cebo sentia o coração transbordar de doce
felicidade, e outra ambição, outros desejos
não vieram embaciar a pureza de seu su-
blime amor. Era por certo um quadro to-
cante e bello o que completavam esses jovense castos amantes! Dentro da gruta reinava
profundo socego, só se ouvia o arruido ex-
teriorda chuvae do vento, junto com o lon-
ginquosom do mar, que furibundo batia na
praia.

De repente, bulha de passos e vozes se fi-
zeram ouvir, e logo ao mesmo tempo a gruta
foi inundada de luz pelo clarão de tochas

nhava a ninguém, nem entrava cm casa ai-
guma e sa.bia admiravelment.e repelljr toda
e qualquer tentativa feita á sua liberdade.
Independente o fòlguzão como üm verdadeiro,
artista, úãó. aceitava ninguém por seu se-
nhor, apezar dos esforços que se fizessem
porj.acariciàl-bjíflü dosrigorcs^com elle des-
pendidos. .' -4

Em summa, era um vagabundo original
e perigoso; mas nunca fez mal a ninguém,
.nuacaanioguem foi util;,tal.foi a sua vida.
Foliemos agora de um outro cão que por
espaço de muitos annos mereceu igualmente
a estima e admiração dos habitantes de
Darmstad. -. — - .----—-

Este cão era propriedade de um nego-
ciante abastado que, como bom Allemão,
não conhecia outro prazer,* outro entreteni-
mento além do que a musica oflerece. Não
contente com a que ouvia nos bailes, nos
concertos, nos tbeatros que assistia, tinha
em sua casa uma excellente orchestra. Mu-
Iher, visitas, criados, nenhum delles podia
fallar-lhe ou estar a seu lado sem que fizesse
alguma cousa, com a bocea , pé , mão ,
etc, c produzisse um som cadente. Logo que
sens filhos chegavam a certa idade, obriga-
va-os a tocar um instrumento primeiro que
a ler o ABC. O cão era o único que não
podia satisfazer este desejo; fez delle um
censor.

A cuda exercicio musical, o cão era collo-
cado perto do regente da orchestra, e ahi,
quando algum musico tirava uma nota falsa,
elle uivava, e se o erro era repetido, redo-
brava.

Pretendem, é verdade, que, para ajudar
a intelligencia do animal, o negociente mo-
nomaniaco, todas as vezes que os músicos
erravam balia com sua batuta, que era uma
bengala, não no que havia comeltido o erro,
mas no pobre cão preso em um lugar ele-
vado, espécie de púlpito.

Toda a educação é cheia de myslerios,
mas os fins justificam os meios. O cão adqui-
rira uma tal segurança de afinação no ou-
vido, que excedeu a «eu mestre, u qualquer
professor por mais hábil não chegava aos
pés do cão!

A noticia desta maravilha grassou por
toda a parte. Duvidava-se de sua veracidade:

. o capitalista para provar a existência do fac-
to, conduzio o cão ao theatro italiano, onde
se representava uma peça já por elle ouvida.
Ahi, o cão uivou tantas vezes e tão a pro-

que muitos homens traziam. Os dous mo-
ços extremecernm sorpresos, e a irmã de D.
Martim de Villar ainda não tinha bem des-
pertado de seu primeiro nbilo, quando
pensou morrer de susto reconhecendo diante
de si seus terríveis irmãos!... A esta vista
ella chegou-se ainda mais, agarrando-se com
todas as suas forças ao homem que no mun-
do era tudo para ella.

O homem grande estava de pé defronte
de sua irmã encarando com furor concen-
trado o grupo encantador dos dous amantes.
Sua raiva, mal dissimulada, rugia dentro
delle como os mineraes dentro das entra-
nhas da torra se debatem fazendo-o estre-
meeer antes de sahirem em accesos vol-
cões; nada, comtudo, Irahia essa medonha
cólera senão um pequeno e rápido estreme-
cimento nos músculos. Seus olhos estavam
vermelhos como olhos" do tigre, e seus lábios
ora contrahidos, ora dilatados em sardonicos

posito que todos, instrumentistas e canto-
res, ficaram convencidos e humilhados.

Desde esse dia nenhum máo juiz avenlu-
rava qualquer critica senão depois do cão, e
a reputação intrínseca dos artistas ficou lir-
mada; quando o negociante assistia a ama
representação ou à.um concerto, o mais
belfó elogio que podiam ter os cantores,
a prima-donna, o' tenor, era o silencio do
animal. Esta maneira de applaudir valia
muito mais que as palmas repetidas e en-
thüsiãsticas e coroas custosas dadas pelos fre-
quentadores assalariados de nossos dias, que
fazem seu motim talvez para encobrir a má
elocução e desafinado do cantor.

Trao. por Biiailio Cordeiro.

TARDES DE II PL\T0R
ot

INTRIGAS DE IM JESL1TA

(Principiou no n. 821, de 13 de Fevereiro
de 1837, e foi suspensa no n. 823, de 20 do
mesmo mez e anno. Acabou oi." vol. no n.
924).

Volume ÍB.

(Principiou non. 947.)

CAPITULO XVIII.
O CAMPO OE BATALHA.

Gomes Freire de Andrade tinha parti-
do para .Missões, com» sabemos, á frente de
mil homens, e levando dez peças. Não muito
longe da foz do Casiquey reunio-se a Gomes
Freire o conde de Valderios, governador
então de Buenos-Ayres, á frente de uma co-
lumna de mil e quinhentos homens.

Este pequeno exercito luso-hispano adian-
tou sua marcha contra o inimigo, o junto
da foz do Casiquey assentou seu campo para
dahi mandar descobrir o campo contrario.
Não foi porém preciso isto, que os atrevidos
rebeldes pouparam aos dous generaes esta
trabalho, demandando elles mesmos o campo
dos reaes exércitos.

Os dous generaes mandados pelos dous
governos, sabendo que os indígenas, em nu-

sorrisos, mostravam, quando se abriam, den-
tes grandes e agudos, como as pontas dei-
gadas de um rochedo, que um cataclysma
abrio pelas suas bases! Grande tinha silo
a sua sopreza quando reconhecera o filho de
Iphigenia como raptor de sua irmã, e era
esta vista o que augmentava a sua cólera
até ao ponto em que acabamos de expor.

Leonardo olhava também para o irmão de
sua noiva, com olhar seguro e impassível.
Esse joven não se parecia com os outros
companheiros de infortúnio, e os Villarcs
mal o conheciam. Sorprehendidos lão cruel-
mente em seus sonhos dourados de amor e
de ventura, elle não tinha tido tempo de
dar um passo além do seu posto; e quando
tornou a si desse inesperado encontro, ti-
nha-se visto agarrado pelo ente que, fraco e
precisando do seu apoio, o tornava valente e
forte.

Cheio de gloria pelo thesouro que guarda-
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mero de doze mil, desciam sobre elles, toma-
ram posições vantajosas, e esperaram, como
sabedores d'arte da guerra, o encontro dos
batalhões bisonhos dos filhes do deserto. Abi
pois pernoitou o exercito lusò-hispano.

Antes de darmos conta do'êxito da bata-
lha, digamos alguma cousa sobre estas Mis-
soes.

Em 1631 os missionários da Companhia de
Jesus começaram a pregar a religião da Cruz
aos índios Guaranis, Tappes e Cbarruas,
e ao mesmo tempo que os traziam ao grer
mio do Evangelho os iam civilisando, e reur
nindo-os cm uma espécie de casas para isto
preparadas. Os Índios do sexo masculino
eram por natureza indolcntcs, e bem que
amigos da novidade, eram comtudo nullos
de todo o talento inventivo; as mulheres,
como sabemos, além de lascivas eram incon-
tinentes.

Os Jesuítas, que, como todos sabem, tra-
duziam em seu favor todas as circumstancias
que lhes eram ou podiam ser favoráveis,
converteram as disposições naturaes dos in-
digenas, tanto de um, como de outro sexo.
Instruindo-os, pois, na religião christã, ti-
veram todo o cuidado de os não contrariar
em suas inclinações e seus hábitos: eram os
índios inclinados á musica, ensinaram-lhes
a tanger alguns instrumentos e a cantar, e
alimentaram sempre sua paixão bellicosa,
que tão natural lhes era. Como eram ineli-
nados á musica, o tambor quasi sempre se
ouvia; acordavam-se e ao som delle traba-
lhavam. Nos dias de festas c quando havia
enterros, eram os indios reunidos, com eu-
jo ajuntamento davam os padres um ar de
grave solemnidadc a estes actos religiosos.

As Missões constavam de aldeias, e cada
aldeia de uma igreja assaz decente, com pro-
porções para duas mil pessoas ou mais,
tendo a um lado um cemitério, e ao outro
um odificio, no quai se alojavam os padres,onde havia salas para escolas e ofiicinas paradiversos actos. Sobre os fundos notava-se
um vasto jardim e pomar, e sobre a frente
uma grande praça, formada dos três lados
por uma galeria symetricamente dividida
em repartimentos de quatro braças de frente
sobre vinte quatro de fundos e telhados
todos. Pertencia um quarto á uma família;
alli tinha sua cosinha, e sobre maças ou
redes que se suspendiam durante o dia, eram
suas camas. Os homens eram empregados
em amanhar as terras, o que faziam quasinús, reservando seu facto para os Domingos
c dias festivos; as mulheres fiavam continua-

va, não tendo em sua consciência nada queexprobrar-se, o sou grande amor por D.
Narcisa não era um crime que o fizesse
abaixar a cabeça diante dos orgulhosos pa-rentes da moça; e se tinha recorrido á
fuga, como único meio de ser seu marido,
era porque conhecia a impossibilidade in-
vencivel ao consentimento de seus irmãos.
Mas elle havia respeitado como devia a no-
breza de seu caracter. Havia temido ser en-
contrado, não como o traidor teme o seu
juiz, porém para subtrahir a sua amada á
vingança cr.uel que estava certo ella soffreria.
Na lyrannia e despotismo dos Snrs. de Villar
havia encontrado motivo para proteger uma
infeliz senhora, e no seu amor tinha achado o
direito de a defender. Agora, porém, que o
tinham sorprehendido o que não havia ne-
nhum moio de subtrahir a donzclla aos in-
sultos e viluperios que lhe escarrariam a face
osses homens sem coração, o filho de Iphi-

mente. Entretanto trabalhavam alternativa-
mente para si e para a Companhia, sendo
uma semana para cada um; c eu compen-
sação tinham três rações de carne por
semana para cada pessoa da familia, uma
porção dé mate, e algumas varas; de panno
de algodão grosso. Os homens qúc não se
empregavam na lavoura eram artistas. Logo
que se acordavam, iam uns para as roças e
outros para as ofiicinas. Os meninos eram
tirados aos pais na idade de cinco ou seis
annos, opostos n'uma escola, onde apren-
diam a rezar sob direcção de dous indios
idosos; qs meninas eram guardadas por duas
velhas. As mulheres que fiavam tinham por
tarofa diária dez onças de algodão, que de-
viam descaroçar ou serem severamente casti-
gadas. «

Vinte annos depois deste estabelecimento
o padre Montoya mandou-lhes ensinar o
manejo das armas, e depois deu a estes indi-
genas um regulamento militar, previnindo
assim alguma sedição entre elles. Todos os
Domingos de tarde, pois, faziam exercicio
com armas de fogo e scttas, ao .toque de
tambores.

Abi eram amestrados em toda a sorte de
evoluções militares, e cm toda a qualidade
de manobras concernentes a arte de guerra.
Findo este exercicio, depositavam as armas
cm armazéns para isto feitos, c alli ficavam
até o novo exercicio do sceninte Domingo.
Os padres não se descuidavam de premiar
aquelles que bem se tinham havido nas
evoluções e manobras.

Ora, que todos estes ensaios bellicos ti-
nham seus fins, fossem elles quaes fossem,
bem o comprova o procedimento dos padres;
porque quando estes indios estavam já ins-
truidos na arte de guerra, viu-se o padre
Matheus Sanches á frente de seus Tappes e
Guaranis, sem que para isso tivesse um só
motivo justificável, ir guerrear aos Charruas
com animo de os exterminar, ou é que elles
tencionavam conquistar as tribus indepcn-
dentes para começarem assim o seu poder,
ou queriam dar aos seus indios um ensaio
mais formal n'uma guerra seria e perigosa!

(Continua).
— Como pedissemos — dous nomes —

apenas para que se aiigmentasse o r úmero
dos nossos dignos subscriptores, um gaiato
de bom gosto mandou-nos a seguinte carta:

Mm. Snr-
Tenho a honra de satisfazer o seu pedido.

genia apresentou-so ante o poder e a rique-
za defendendo com franqueza e lealdade a
honra da nobre orphã, qucacalumnia co-
meçava a manchar. Quanto á idéa de ser
delia separado, jamais pôde ter entrada em
seu pensamento.

—Cão, que fazes ahi? disse por fim o
homem grande ao moço, fazendo explosão de
sua raiva. Estás incumbido de guardar o
somno desta Sra?.. acerescentou com a mais
cruel ironia, fazendo allusão ao modo em
que havia encontrado sua irmã na compa-
nhia do moço.

—Quasi quo se approximou da verdade,
Snr., porque a esta Sra. tenho por obriga-
ção proteger, disse Leonardo com um tom
cheio de dignidade.

—Ah! sim; a tompestade a obrigou a re-
colher-se aqui, e tua tens acompanhado,
tornou D. Martim simulando a verdade; se-

Nome—1

Ora eis aqui dous nomes.
Se quer outra formula, eu a apresento

por outra fôrma; nomes de boa fôrma.
Paula—1
Brito — i

Sou etc.
Kalidoscopo.

Lembrança de Minas no Rio
ííe Janeiro.

Si deixas, Marilia,
Serefctodo teu:

Gohzaga.
Na corte, onde me encontro, neste immeréoArsenal de magníficas grandezas.De ti me lembro, e te descrevo ó bella,

O que importante vejo!
Vejo que do vapor os carros voam
Como voa o humano pensamento,Enfrisados no ferro, despejando 

'
Turbilhões de fumaças;

As mergulhadas rodas que retalham
As cquóreas campinas de Neptuno,
Fazsndo que se veja de repente

Uns e outros lugares;
O giganteo canal que não consente
A mantilha de trevas estender-se,
Fazendo com aceio—arte—e tudo

Quasi dia claro;
O centro das humanas raridades,
A colheita de tudo quanto é bello,
O Musèo, onde em tudo os homens notam

[Tra debuxo de Deos;
Os sonorosos pianos dedilhados
Por de seda e setim mãos aceiadas,
Pareceudo seguir passo por passoOs angélicos sons;

O Rio de Janeiro, emfim, já digo
Que, sebem que em principio, já reúne
Agentes que bem podem dar alivio

A' sonsa hypocrisia;

rás pago do teu serviço, meu rapaz. Por ago-
ra deixa-nos aliviar-te d'esse trabalho: nós
a conduziremos á casa... e approximou-se
brutalmeute da moça.

—Não lhe toque, Snr.; e-U Sra. nada
quer de V. S., disse o moço resoluto a guar-
dar por qualquer meio o seu thesouro.

—Ah! ah! ah! pois ella por ventura não
sabe que sou seu irmão? tornou o Snr. de
Villar disfarçando a raiva com estrondosa
gargalhada.

—E o Snr. não convém nos direitos de
um esposo?

—E quem é esse esposo? perguntarammuitas vozes.
Eu!!!., disse

justa altivez.
Leonardo com sublime o

(Continua).



A MARMOTA

Em vez de aliviar minha saudade
E do peito arrancar-me duras settas.
Sendo meu coração a ti só dado,

Mais e mais as encravam!

Sinto um prazer igual, sendo comtigo,
Em ver o gavião no ar ligeiro,
O canário trinar, gemer a rola

Aos campos remoinbando;

Em ver, n'nma palavra, a natureza
A mais perfeita artista, tanto simples,
Em tudo admirando-a, e mais que tudo

Em te formar, ó bella,

Tão linda como a rosa cm sua infância.
Tão viva como a estreita em noite escura,
Tão firme como a pérola, a que prestam

Tão grande apreço os homens!

O camponez do Danúbio.

ANECDOTAS.

Autor do bello e do sublime:
Não ha pessoa alguma que não tenha

lido com admiração estes dous versos latinos
que o poeta Nicolas Rourbon compoz, no
reinado de Henrique VI, para servirem de
inscripção ao arsenal do Paris:

JEüa haec Henrico Vulcania tela ministrai,
Tela giganteos debella ura furores.

Santeuil, lendo-os, exclamou enthusias-
mado n'um momento de furor poético:—Eu
quizera ser o autor destes versos, ainda que
por tel-os feito devesse morrer enforcado!

A licença poética.
João Dorat, celebre poeta do século

décimo sexto, e que morreu em 1588, lem-
hrou-se de casar, tendo 80 annos, com uma
moça de 19; um dia em que alguém julgou
dever fazer-lhe observações a este respeito,
respondeu elle:

—Que quereui!—foi uma licença poética.

Alexandre o Grande.
Os soldados de Alexandre tendo um

dia feito uma supplica para que elle os li-
cenciasse, respondeu-lhes este heróe:—Ide,
ingratos! fugi, covardesl eu conquistarei o
mundo sem vós. Alexandre hade achar sem-
pre soldados em todos os lugares em que
houverem homens.

Resposta de IHogenes.
Os amigos de Diogenes tendo querido

resgatal-o do captiveiro, disse-lhes o philo-
sopho:—Não caiam n'essa, imbecis: os leões
não são escravos d'quelles que os alimen-
iam, estes, pelo contrario, ó que são escra-
vos dos leõesl

Os Santos Procuradores.
Ha Santos que foram advogados, sar-

gentos, e até mesmo comediantes; emlim,
não ha profissão por, mais baixa que seja,
quenão tenha dado um Santo ao kalendario.
Perguntando um dia alguém:

Não ha Santos Procuradores?
Não, respondeu um ouvinte.
A razão?

—Os advogados que a dêem.
P. B.-Trad.

Resposta á uma caria
de enterro.

Amigol Que a Sra. D. Joauna mor-
reu não ha duvida mais certa, por cujo
motivo choro eu, choram todos desta
casa, e choraria l.iiiihoin sua mãi se
fosse viva; eu lá me acharei no lugar
indicado, e estou sempre promplo iiáo
só para o enterro delia, como para o
seu e de toda a sua illustre família.

Carta de uin rapaz a seu pai
ein Portugal.

Meu Pai — Esta é a segunda qui? lhe
escrevo, e como só da primeira é que
tive resposla, vou saber o motivo de se-
melhanle falta, etc.

Enxada, machado e fouce.
Um illién ppilinrin trabalho nu fazmi-

dado Sr. Barão de .-. apresentaram-
lhe a ferramenta, á vista do que, disse
elle que não podia ficar ao seu serviço,
porque não trabalhava com enxada,
machado e fouce, e exigindn-se-iheo mo-
livo, disse elle—que sua mãi morrera
inchada; o medico que a tratara cha-
mava-semac/ia</'i. p filleenlftindode fora
e perguntando-lhe pelo rsfcüio ila dnim-
te, respondera-lhe este:—-foi-se!., á visl.i
do que, pedia ser altendido.

E dizem-nos que o foi, valha a verdade.

PERGUNTAS
K

RESPOSTAS
DIVERTIMENTO CURIOSO E AGRADÁVEL PARA

TOUO O ANNO E ESPECIALMENTE PARA A

Noite »le S§. afffflão
Pbkço 15000.

N. R. Toda u resposta combina com u
pergunta, qualquer quu cila seja.

Exemplo:
Sois appologista da Opera Nacional'.'
Decididamente.
Admirais a natureza?
Quando me vou deitar.
Concordais com o fechamento das lojas?
Ainda pergunta?
Convém na liberdade dos caixeiros?
Tem seus conformes.
Sois pela estrada de ferro:'
Ora, morreu o Neves!..
Gosta de mim?
Lèa no meu semblante.
Convém na emancipação das mulheres?
Tenho cá meus princípios.
Acha boa a actualidade?
Sou da época.
Interessa-se por quem lhe ama?
Sobre tudo n'um bosque.
Gostais de fazer bem?
Nada ganhais em sabel-o.

Assim como dá estas, dá outras muiias
respostas, concedendo, negando ou mos-
trando indiflerença, mas sempre com uraça,
espirito c certa conveniência que agrada e as
vezes vem muito ao caso, como se vê:
P. Sois appologista da Opera Nacional?
R. Nada ganhais em sabel-n.
P. Admirais a natureza?
R. Decididamente.
P. Concordaes com o fechamento das lojas?
R. Sou da época.
P. Convém na liberdade dos caxeiros?
R. Sobre tudo n'um busque.
P. Sois pela estrada de ferro?
R. Lêa no meu semblante.
P. Gosta de mim?
R. Tenho cá meus princípios.
P. Gostacs de fazer bem?
R. Quando me vou deilar.
P. Interessa-se por quem lhe ama?
R. Ainda pergunta?
P. Acha boa a actualidade?
R. Tem seus conformes.
P. Convém na emancipação das mulheres'
R. Ora, morreu o Neves!..

Vendem-se nn rua do cano n. ií-e na
praça da constituição u. tiV. Pivi.-n lí>00ü

Charada.
Eil-o em fúria costumado
Mil perigos n mostrar 1
Que do homem sou pronome
Não se pode duvidar 2

CONCEITO.

Pois deveras o leitor
Inda não me decifrou?
Pois olhe, neste momento
Já meu nome lhe lembrou.

Calazans Peixoto.

Mclagramnia.
—De quatro letras composto
(Nada de letras dobradas),
Quem assim é faz que os outros
De o verem soltem risadas.
—Muda meu primeiro pe,
E verás que o advogado
Quasi sempre da malícia
M-í quer ver acompanhado.
—Muda outra vez e terás
Us mais ardentes desejos
De dar no da tua amada
Uns após outros mil beijos.
—Torna a mudar e n'um jogo
Verás que quem jogo tem
Falia primeiro, e procura
Ganhar no jogo também.
—E se sobre uma das letras
Puzeres um signalzinho,
Sendo bem feito, se torna
Êxcellente bocadinhol
—Muda-me ainda urna vez,
E te assegurar não temo
Que no mundo um rival tenho,
De mim elle, eu delle extremo'.

P. B.

— A decifração da charada do numero
antecedente é Temperamento.

Typograpliias de Paula Brito
nua do Cano n. íí e praça da Constitniçãi n. 61.


