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giara ser cantado na noite do

S. JOÃO.

CORO.

Neste dia tão festivo
Em nós domine o prazer,(iozeinos pueris brinquedos,
Quo assim é doce viver.

I.

Bello mastro hoje adornemos
Com as flores desta estação,
E vamos depois planta!-o
Em honra de São João.

II.
Tornemos de velhos troncos
Uma fogueira alterosa,
E suas chammns desprenda
Mão amiga, mão piedosa.

mmm&9 • :it:
D. MRCIS4 DE VILL4R.

Legenda do lempo colonial

PELÍ INDIGEKA DO YPIR.WGA.

(Principiou no n. 942.)

Os irmãos de D. Narcisa estremeceram
com esta declaração, e não puderam deixar
de admirar a coragem desse joven que assim
aiTrontava dcstimidamenle a sua cólera.
Elles o fixaram pela primeira vez; a ex-
pressão desse nobre rosto de moço, quecomeçava a tingir-se de um fino huço, os
tocou; c por um instante a coragem e a
belleza dominou o orgulho e o poder.Mas, esso império foi de curta duração.
O tom de convicção com que o filho de

in.
Ao ar mandemos foguetes
Que.mostrem mimosas cures,
E façam corar do inveja
As mais delicadas flores.

IV.
Por nosso pai conduzido
Junto á chamma crepitante,
Seu calor, seu doce aroma,
Gozemos n'um breve instante.

Quando a fogueira abatida
Estiver quasi a lindar,
Já que todos por nós velam,
Vamos sem modo saltar.

VI.
Nossa mãi sempre extremosa
Por nós consulto o Destino,
fiozemos com os olhos delia
Mas um instante divino.

OUTRO.

CORO.

Neste dia lão festivo
Km nós domine o piv.zfr,
Gozemos pueris brinquedos,
Que assim é doce \i\.>r.

1.
Se não vejo o niaslro ornado
Cu'as dores desta estação,
Ouço os vivas e os fojuielcs
Em honra de São João.
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Iphigcnia linha dito ser esposo de sua irmã
os assustou um momento; pnréiu a soberba
domou todos os escrúpulos o decidiram a
romper uns laços que elles diziam ser nullos
por não serem compatíveis com a sua ge-
rarchia, por isso, depois de curta reflexão,
tornou D. Martim enfurecido:

—Quem le permiltio, insoloiite, assim
te exprimires com teu Snr.? Com quedireito te dizes esposo desta Snr.:. ? Acaso
esqueces a distancia que vai de ti a cila? Não
sabes, ignorante, que ella é a nobre lilha
de um fidalgo, cujos avós honram a historia
com cua nobreza e seus feitos d'armas, e tu
és o semi-selvagem que eu. fiz educar chrislã-
mente? Infame, feras bem depressa o cas-
tigo de tua insolencia! o, dizendo isto, ap-
proximou-sc da moça.

—Repito-lhe, Snr., tornou Leonardo, que
esta Snra. mo pertence; V. S. tem perdidonella todos os seus direitos.

O moço amara tão intimamente . e
acreditava tanto no poder do amor que o
unia a D. Narcisa, que se julgiva esm di-

II.
Se não vejo a chamma ardente
Da fogueira crepitante.
Sinto n'alma a imagem bella
D'um'outra chamma brilhante.

m.
Se não vejo lá nos ares
Brilharem mimosas córes,
Sinto o aroma que desprendem
Os bellos calix das flores.

IV.
Sc meus olhos não consnlta
O livro que a sorte indica,
Passo as mãos por sobre as letras,
E o tacto a sorte me explica.

V.
So não vejo a luz corporea,
Que importa? Tenho a razão,
Sou feliz, tenho em minh'alma
A luz da religião.

UMA EMOÇÃO

o >.*ío liá mais que um Peos—o acasi;
uma rainha—a circuiustaocin; a-;a-
so, eu le adoro ! »

SlIASESPEARE.

I.
Em 1832, percorri a Allemanha com to-

das as tendências e disposições sonhadoras,
que tanto encanlo prestam a esta pátria
privilegiada das ingênuas tradições e das
iesend.is melancólicas.

rcitos sagrados sobre a joven Snra. que lhe
não pertencia ainda legitimamente.

—Meu irmão, disse D. Luiz de Villar,
este rapaz sem duvida enlouqueceu, ou
então é um meio que elle procura para
subtrahir-se ao castigo que teme. Não decor-
reram mais que cinco horas, desde que
esta Snra. desapparcceu do salão; o tempo
não sobrou a irem longe, onde pois casaram-
se ! Será crivei que o nosso capellão ou vi-
gario nos enganassem, unindo-os clandes-
tinamente?

—Sim, é verdade, insistiram todos os
Yillarcs com uma só voz: diz-nos, inso-
lente: quem foi o padre que abençoou o teu
casamento?

Leonardo guardou silencio por algnns
momentos, durante os qnaes percorreu com
a vista todos os rostos hediondos desses ho-
mens que se tinham atirado a elle como nm:i
matilha de tigres. Resoluto a defender a
donzella de Viüar, nem uni instante o medo
lhe aterrou o animo. Suas faces estavam
ti itasde ligeiro encarnado, os anneis de seus
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Uma tarde, tendo-me demorado nos cam-
pos solitários do Iser, que não têm-nom vc-
lhas torres, nem capellas gòthicas, nem"ça-
sas feudacs, nemsepulturasjdorei, mas que,,
approximam a alma» de Dcos.pelb -oifastá—
mento dos ruidos humanos, não hesitei em'f
pedir agasalho aos proprietários -delíúmaí
herdade, conhecida pelo nome de ffomiiSòc-
corro (Gute Hilfe) e que passava, põr-jüsli-
fical-o praticamente. ' 

¦

Umas dez pessoas estavam- reunidas cm
uma sala principal, tres porém . se destaca-
vam do grupo: um joven.trahialhador, louro
e bello; uma senhora idosa sentada á sua
direita e que parecia ser sua mãi, porque,
embora os traços commúns estivessem'; alte-
rados pelo peào dos annos, tinha alguma
parecença, o ar de família, que Jogo se disr
tinguia; á esquerda, apparêcia a cabeça
alegre e travessa de Margarida, Não tenho
visto nada tão admirável como esta erióm-
tadora moça, cujas feições tenho bem im-
pressas na minha memória;, para uma tal
belleza não lenho encontrado rival ná Snissa,
Itália, Diuamarfca'clnglaterra; paizes quo
hei visitado; nada pôde haver de delicado e
fascinador como ã sua tez mimosa e. rosada,
de puro e enebriante como seus olhos azncs
o matadores, de meigo e faceiro como a flor
Allemã, onde se ostentam a ternura o a
bondade, duas qualidades que transfiguram
a mulher mortal, o nos elevam, com o
ideal cm que se acham identificadas, á
mansão cm que habitam os anjos.

Vei-a c depois morrer! diria qualquer Na-
politano.

Eu contemplei e não morri, porque o
joven rendeiro arrancou-me do extasi cm
que me achava mergulhado com a seguinte
pergunta:—O Snr. é Francez?

—Sim, Snr.
—Militar?
—Não.
—Não traz comsigo espada ou sabre?
—Nem uma, nem outra cousa.
—Gosta de gatos?
Esta ultima palavra podia ser uma mys-

tificação: todavia um lanço de olhos, lança-
do de novo sobre os indivíduos que me rodea-
iam, foi bastante para convencer-me que,
se a pergunta era enigmática não continha
injuria alguma, e, sem servir-me do axioma:

finos cabellos deitavam-se ainda pesados de
água sobre seus hombros, seus olhos de uma
belleza sublime tinham a expressão da cora-
gem, que dá a mocidade cm toda a sua força,
o o amor puro c supremo.' Elle estava bello a admirar, mas o seu
sorriso, um tanto desdenhoso, fazi-a bem co-
nhecer que dentro de sen coração se dava
luta cruel. Era insultado, c soflria os in-
soltos que o faziam impassível, porque eram
dirigidos pelos irmãos da mulher que
amava.

—Snr. Cavalheiro, disse ellc por fim ao
homem grande, que já começava a impa-
cientar-se, assim como os outros, de seu si-
lencio; não é o temor do castigo que a sua
cólera me promctte, que me faz fallar, é a
convicção quo me ordena que eu tenha ho-
je com V.S. a linguagem da franqueza, cm-
bora as conseqüências que vierem tornem-
se contra mim. Se fui tardio nesta explicação,
certo que a minha vontade não interveio.
Amo a Sra. sua irmã o sou delia amado.
Este amor teve o seu principio nos dias dá

,—A tolices não so responde, repliquei
depois de um silencio.

7. — Apaixonadamente!', As feições dós meus hospedes se expandi-
ram. -^ íí :

—-Muito bem, Snr.,. disse o rendeiro Ba~
varo. EstaJçasa- chama-se ólBomSoccorro;:

', faremos qüántò cm nósicouber para mero-
cor do 'Snr. dsfo titulo; pode assentar-se.

Aadoraveleamponeza sorrio, volvendo-se
para a respeitável matrona, quo a cobrio
com uma destas paricias devotaseindolcn-
tos que se encontram na velhice-

—Demais, Henrique, disso ejla, não ba
aqui, graças a Deos, nenhuma mãiparaly-

.¦fica. .• ' .
—Graças a Deos, repetia Henrique.
Ouvi as palavras som ligar a ellas um

sentido verdadeiro. Não fiz caso disto, sen-
tei-mo e tomei parte, com r> melhor hu-
mor, da hospitalidade germânica.

Tudo se passava sereno e alegre, quando
nm incidente singular veio confundir um
desfecho de drama cm idyllio.

Sem outro objecto de que me oecupasse,
tinha examinado por muito tempo a joven
rendeira esubmettidoa um inventario chro-
nologico o resto da companhia, mas sem ter
a dislineta de reparar em um gato, rico de
soberbo pello de arminho, e notável pelo
brilho phbsphorescente de seus grandesolhos
dilatados. Comtudo, apezar de me haver
descuidado inteiramente do gracioso animal,
elle não me foi indilTercntc; pois com uma
ligeireza acria o gato do Bom Soccorro ins-
tallou-scemmous joelhos. Não foi senão com
a impressão de um calor insólito que che-
guei a crer quo o animal tinha feito de mi-
nhas coxas seu ninho.

(Continua.)

Tkah. por Braulio Corueiuo.

O VINHO.
IVotas n respeito da algitug bebedo-

res illustreg.

(Continuação do it. OoO).

—O primeiro Sultão que consta ter-se
embebedado, foi Ainural IV. O faito que
o levou a semelhante excesso não deixa de
ser curioso, e é o seguinte:

nossa infância. Entretanto, Snr , elle nun-
ca seria declarado do uni para outro senão
fora o casamento a que Y. S. a submetteu.

—Abi eis abi explicada a repugnância
que mostrou a ingênua menina quando lhe
propuz o casamento, exclamou D. Martim
com ironia.

—Ah! disse entre si o coronel, eu não
me havia enganado; aqui está demonstrada
a sua indirTerenea!.. E olhou para o bello
semblante do filho da indígena, como para
nelle achar uma indulgência aquella que
por elle tudo havia sacrificado.

—Comtudo, Snr., nós esperaríamos mui-
tos annos que o seu consentimento nos désse
a ventura de podermo-nos unir pelo casa-
mento, se V. S. não submettesso sua irmã
á uma despolica obediência. Ella tinha-se
proposto ao suicídio como o único santelmo
de salvação, que a livraria de uma vida in-
teira de desgraça, e eu me apeguei á idéa
de subtrahil-a á desgraça, que a ambos nós
feria mortalmente. Tendo tudo prompto de
ante-mão para a nossa sabida destes sítios,

Um dia que Amurat passeava disfarçado
na praça publica, vio um homem do povo
chamado Beíri-Mustaphá tão bêbado, que
nem podia andar, de tanto quo cambaleava.

.Este- espectaculo era novo para elle, c per-
gantando-lhc de que procedia aqiiillo, res-
ponderam-lhe que de embriaguez, c em
quanto lhe explicavam como isto acontecia,
o bêbado vendo-o parado diante de si, disse-
lho com um tom imperioso— Vá andando
seu caminho. D'Amurat, sorprendido do
um tal atrevimento, não pôde deixar de
perguntar-lhe: sabes tu, miserável, que eu
sou o Sultão? E eu, replicou-lho o bêbado,
sou Bcíri-Mustapbál Sc queres me vender
Constantiuopla, eu t'a compro ; tu serás
Mustaphá c eu serei o Sultão. A sorpreza
dWmurat foi tal, que não pôde deixar
de perguntar com que pretendia elle com-
prar Constantinopla I Não questionemos ,
disse-lhe o bêbado, porque se vamos adiante,
eu não só comprarei Constantinopla como a
ti, que és apenas o filho de uma escrava.
(Todos sabem quo os Sultõcs são filhos das
escravas do serralho).

Este dialogo foi tão estranha cousa para
o Grão-Senhor que dizendo-se-Ihe que em
poucas horas Beíri-Muslaphá tornaria ao
seu juizo, ordenou que o levassem para pa-
Iacio afim de observar o que resultaria
deste 'ransporte c o que ficaria de remi-
niscencia na memória do embriagado. Pas-
sadas algumas horas, Beíri-Mustaphá, a
quem tinham deixado dormir socegadamento
em um aposento todo decorado, despertou, o
ficou em extremo admirado de achar-se cm
semelhante lugar. Como é de crer, houve
logo em palácio quem lhe contasse tudo o-
que se tinha passado e a prometi niio elie
havia feit? ao Sultão, o que produzio ncllu
tal efieito que ficou immcdialamcnte cheio
de uni terror mortal, e sabendo qual era a
severidade de caracter do Grão-Senhor, teve
como certo que o cadafalso não estaria por
muito tempo longe de sua cabeça; todavia,
tenilo chamado a si toda a sua presença de
espirito, para achar um meio de escapar á
morte, tomou a resolução de fingir que cs-
lava quasi morto do medo e que se lhe não
dessem vinho a beber, para se reanimar,
elle cxhalaria bem depressa o ultimo sopro
ila vida. Os guardas de palácio, acre-
ditando que com efieito elle podia morrer
antes de ser levado á presença do imperador,

aproveitei esta noite de festa e de arruido,
que vinha proleger a minha felicidade, para
o lim que tínhamos em vista. O acaso per-
mittio que eu podesse peuctrar até onde es-
tavaaSra. de Villar Encontrei-a no mo-
mento solemne em que a desgraçada joven
lutava entre o amor da vida e a necessidade
da morte. Sua irmã, Sur., hesitou algum
tempo ao meu convite, não foi senão temen-
do a minha perda que accedeu aos meus de-
sejos. Sahimos destes sítios com firme reso-
lução de alcançar um padre que nos unisse,
e no lugar que mais conviesse á nossa tran-
quillidade ahi fundarmos nossa residência.
A tempestade veio como um enviado do in-
ferno desviar-me do meu rumo. Lutei com
os elementos por tres horas inteiras, c
cxhausto de forças, aceitei este asylo hospi-
talciro que me offerecia este lugar, bem
longe de esperar que aqui teria de me en-
encontrar com V. S.

—Infames!., rugiram muitas vozes logo
que Leonardo acabou de fallar.

(Continua).
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deram-lhe uma garrafa de vinho quo elle
fiiigio beber, mas que conservou intacta
para seus fins, e occulton-a como pôde de-
baixo de suas vestes.

Chegado o momento, lcvaram-n'o á pre-
sença do Sultão, que, rcpetindo-Ihe as pa-
lavras do que elle se servira a respeito da
compra de Constantinopla, éxigio o cumpri-
mento de sua promessa. O pobre turco, ti-
rando de suas vestes a garrafa do vinho: «—
O' Imperador, disso elle, eis-aqui o quo
hontem fez com quo eu quizesse compror o
teu reino! E se possnisses as riquezas do
que eu então era senhor, tu antes quere-
rias tel-as, do que se to fizessem monarcha
do universo! »—

O Sultão, em extremo admirado, per-
gíintou-Ihe como tal poderia acontecer. Nada
mais simples, tornou-lhe oMustaphá: basta
que esvasies esta garrafa de divino licor. O
imperador querendo, por curiosidade, saber
o gosto que linha o licor, bebeu dellc tão
grande copo, que o efFcito foi rápido, como
é de suppórem uma cabeça que nunca sen-
lira os vapores do vinho. Passado algum
tempo ficou tão alegre e todos os seus senti-
dos se entregaram de tal modo aos prazeres,
que principiou a crer que todos os encantos
de sua coroa não podiam ser igualados aos
que experimentava em uma tal situação,
e, continuando a beber, o fez com taír ex-
cesso, que cahio cm profundo somno, do
qual, quando despertou, foi violentamente
atacado de uma morlificante dór de cabeça.
O soflVimcnto oecasionado por esto seu es-
tado foi tal, que bem depressa elle se esque-
ceu das delicias que gozara no seu estado ilc
completa embriaguez, c para logo mandou
chamar Beiri-Mustuphá á sua presença, a
quem amargamente se. queixou de seus
padecimentos. O bêbado n quem a experien-
cia tinha dado luzes admiráveis sobre a ma-
teria, promelteu ao Sultão que o punha
bom em pouco tempo, sob pena de ser de-
capitado se não cumprisse a sua promessa,
e o remédio que lhe indicou foi o de uma
nova bebedeira, no que, consentindo o
Sultão, vio-se livre do mal que sotfria, e
bem depressa entregue aos prazeres de sua
escaldada imaginação. Amurat IV ficou tão
encantado desta sua nova descoberta, quo de
toda a sua vida nunca mais se passou um dia
em que não estivesse bêbado!

Beiri-Mustaphá, como é fácil de crer-se,
tornou-se bem depressa o conselheiro do
Sultão, c nunca sabia de seu lado só para
terem a satisfação de beberem sempre jun-
tos. Morto o conselheiro, o imperador, mos-
trauilo-so em extremo sentido , mandou-o
enterrar com grando pompa, e com todas
as honras devidas á sua pessoa.

P. B. — Trad.

FIM.

Eu te ainò.
Desde o feliz momento
Que vi o rosto teu,
Por ti tenho sentido
Palpitar a peito meu.

E' o teu rosto
Tão lindo e bello,
Que cm te amar
Somente anhelo.

As horas que te não vejo
Não tenho consolação,
Só solto de quando em quando
Suspiros do coração.

Ausente de ti
Nãò.posso estar,
Seni ti não: posso
Alli vio achar.

O vivor longe do ti
Mc causa grande alllicção,
E sem ti viver não pôde
O meu triste coração.

Juntó-a ti quero
Tudo soffrer,
Longe de ti
Antes morrer.

Theodolindo Cezar Filho.

TARDES DE O! PINTOR
ou

INTRIGAS DE UM JESUÍTA

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

VoluHte 90.

(Principiou non. 947.)

Não se passou muito tempo sem quo o
padre Atfuro fosse pelejar contra os pjulis-
tas, commiindados então estes pelo mestre
de campo Manoel de Campos Biscuido! Em-
lim, desenvolvendo pouco n pouco seus ex-
li-uordinarios planos, os padres desceram das
Missões contra os hespanhoes e portugue-
zes, no combate, que temos de ora traçar!

O governo dos jesuítas era um governo
theocratico O geral nomeava em Roma os
provinciacs, os quaes eram nas suas provin-
cias outros lautos vice-reis. O idioma gua-
runy era o que eslava em voga, bem 'jue so
fatiassem lambem outros muitos. .Vio havia
código cível, ueni penal: os missionários
infligiam o castigo que lhes parecia, e se
raramente eram injustos, quasi sempre eram
rigorosos e por vezes o próprio criminoso se
vinha iiccusur. As pequenas faltas eram
castigadas com orações, jejuns e cárcere: os
crimes com açoutes ata seguir-se a morte,
se acaso era mui grave.

Os provinciacs tinham o governo de todos
os diversos ramos do economia política, dei-
xanilo aos missionários o enfado das cousas
miúdas. Recebiam os signaes de vassallagem
dos chefes das tribus u dos principaes clellas,
e em nome da sociedade do Jesus, se met-
liam de posse o administravam fazendas im-
mensas, onde criavam-se um sem numero
do gado vuccum, cuvallur o muar, que ven-
diam nas aldeias e nas províncias pertenceu-
tes á Hespanha; faziam grandes plantações
d'algodpoiros, de tabaco, e colhiam toda a
espccieJQe grãos; o assucar que faziam, bem
como os demais producloSj especialmente o
do inate, oram vendidos nas diversas provi»;-
cias do Brasil, o tirado o que era mister para
o consumo, o oxeedente avaliava-se em um

milhão do dnros hespanhoes, e comtudo as
despezas da Companhia apenas chegavam á
décima parte desta quantia. Em 1731 ti-
nham as Missões 30 aldeias ou anles 30 fa-
zendas, onde 100,000 indivíduos trabalha-
vam em proveito da Companhia.

Assim se acha escripto na Doduccção
Chronologica, porém não sabemos se deve-
mos dar inteiro credito a tudo quanto nclla
se contém; talvez o verdadeiro crime dos jc-suitas fosse a grande influencia que tinham
adquirido, e a extineção desta ordem proce-desse das mesmas causas que foram oceasião
da ruina dos templarios, c que se lhes possa
applicar com razão o vwvictis! Como quer
que seja, o judicioso autor dos Annacs da
Província de S. Pedro do Rio Grande, de ac-
cordo com o autor dos Annacs da Província
da Bahia, fazem elogios aos primeiros mis-
sionarios que civilísaram um sem numero
de povos bárbaros, e realizaram o plano da
Republica de Platão e.immensa ambição dos
que lhes suecederam. Quandoos portuguezes
tomaram em 1801 posse do vasto paiz de
Missões, achava-se a população reduzida a
30,000 índios, que continuaram a viver cm
sociedade, como haviam feito antecedente-
mente em sete principaes aldeias; eram go-
vernados por seus cabeceiras, o julgados
pelos corregedores e outros ministros portu-
guezes. Cada aldeia era administrada por
uma Câmara ou Cabido, nomeado pela ca-
mara antecedente, somente por um anno. O
cacique ou maioral dos índios tinha o com-
mando da força armada; mas a indolência
natural dos índios os entregou em breve aos
braços da miséria; a licença dos costumes, c
a íncotinencia das mulheres, foram causa de
mil divisões entre elles; o ciúme c rivalidade
entre as autoridades civis e ecclesiasticas, as
extorsões 'ie uns, as vinganças de outros, fo-
ram que metteram em desesperarão os índios
o fizeram qne se libertassem de um caplivei-
ro apparente, para viverem a seu sabor; po-
rém [louco a Hei tos a uma vida livre, se bem
que laboriosa, entregaram-se á todos os ex-
cessos da imlemperança, e acabaram por
suecumbir. Assim, que um alistamento fei-
to em 181+ nas sete Missões, não ofTcreceu
mais que uma população de sete mi) nove-
centos e cincoentu c um indivíduos, repar-
tidos pelas aldeias rcnnidas do S. Ângelo,
S. Francisco deBorja, S. João Baptista, S-
Lourenço, S. Luiz, S. Miguel c S. Nicoláo.

Tal é a noticia que sobre as Missões en-
contrai no modcrnissiino Diccionario Geo-
gruphico e Histórico do Império do Brasil.

(Continua).

A3ECD0TAS.

•ffmizo que se fazia dos me-
ilicos aiitis^araiente.

I in medico é um homem a quem se
gratifica para dizer frioleiras á cabeceira de
um doente, até que a natureza o cure ou os
remédios o matem.

Kaza» porque ns mulheres
não advogam.

Culpurinafoi causado quese vedasse ao
bello sexo a tribuna da oratória; porquetendo unia vez defendido com precisão c ar-
dor uma causa do que se encarregara, ven-
do que os juizes lavravam uma soulença em
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contrario, ficou tão irritada que, dando-lhes
costas, mostrou-lhes a descoberto o quo
elles não esperavam vèr. Por este motivo, e
para que nenhuma outra a. jmitasse, fez-se
uma lei prohibindo ás mulheres o .direito
de advogarem em publico. • v

A liora da morte.
— Um celebre bebedor, que era' capital

inimigo d'agua, estando uma vez ás portas
da morto, victima de nma febre ardente e
violenta, pedio que lhe dessem água. Os
amigos, totalmente sorpresos; não sabiam o
que dizer nem o que fazer, quando o doente,
conhecendo o motivo da hesitação, lhes disse
como um bom penitente. « Não se admirem
de eu pedir água, porque na hora da morto
devemos reconciliar-nos com os nossos ini-

Curiosidades Históricas so-
I»re o vinho.

« Para nm poeta, qne quer agradar,
dizia o celebre Cratinus, o vinho é um Pé-
saso excellente I Quem bebe só água não
faz nada que preste.»Platão diz mui conscicnciosamcnte
que batia debalde á porta das Musas som-
pre que estava em jejum.A Musa de Anacreonle mostrava-se
fria todas asvezes queBaccho não aanimava.

Escbylo quando estava um pouco to-
cado de vinho é ,q_ue compunha os melhores
pedaços de suas tragédias.

Aristophane e Alceu escreveram seus
poemas em completo estado do embriaguez;
este ultimo bebia em todas as estações; fosse
o tempo favoravei ou contrario, elle aconse-
Ihava sempre qne plantassem parreiras, de
preferencia a qualquer outra eonsa.

Ennio não cantava as façanhas dos Ro-
manos senão quando sentia a veia poética
aquecida pelo calor do vinho.

PERGUNTAS

RESPOSTAS
DIVERTIMENTO CURIOSO E AGRADÁVEL PARA

TODO O AJilíO E ESPECIALMENTE PARA A

UToite de S. João
Prkço igOOO.

N. B. Toda a resposta combina com a
pergunta, qualquer que cila seja.

Exemplo:
P. Sois apologista da Opera Nacional?
R. Decididamente.
P. Admirais a natureza?
R. Quando me vou deitar.
P. Concordais com o fechamento das lojas?
R. Ainda pergunta?
P. Convém na liberdade dos caixeiros?
R. Tem seus conformes.
P. Sois pela estrada de ferro?
R. Ora, morreu, o Neves!..
P. Gosta de mim?
R. Lèa no meu.semblante.
P. Convém na emancipação das mulheres?
R. Tenho cá meus princípios.
1'a Acha boa a actualidade?
Ri Sou da época.
1». Interessa-se por quem lhe ama?

R. Sobretudo . n'um bosque.
P. Gostais do fazer bem?
R. Nada ganhais em sabcl-o.

Assim como dá . estas, dá outras muitas
respostas, concedendo, negando ou mos-
trando indiffercnça, mas sempre com graça,
espirito e certa conveniência que agrada c ás
vezes vemmuíto ao caso, como se vê:
P. Sois apologista dá Opera Nacional?
R. Nada ganhais em sabél-o.
P. Admirais a natureza?
]{. Decididamente.
P. Concordaes com o fechamento das lojas?
R. Sou da época.
P. Convém na liberdade'dos caxeiros?
R. Sobretudo n'um bosque.
P. Sois pela estradado ferro?
R. Lèa no meu semblante.
P. Gosta do mim?
R. Tenho cá meus princípios.
P. Gostacs de fazer bem?
R. Quando me vou deitar.
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 na rua do cano n. 4í- e na
praça da constituição n. 6Í-. Preço 19000.
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MÁXIMAS.
da collecção do erudito porluguez o consclfceiro

J. J. RODRIGUES BASTCS.

A honra é como a neve que, chegando
a perder a sua primeira brancura, nunca
mais vem a alcatiçal-a.

A honra dos homens e das mulheres
são duas plantas de espécies inteiramente
diflerentes: uma cresce á grande claridade
do dia, a outra não floresce senão á sombra.

O ponto de honra converte-se cm des-
honra, quando é mal sustentado.

—Se vós quereis que vos honrem, co-
meçai por vos honrar.

—Honrai os bons para que vos honrem e
os maus para que vos não deslionrem.

—Ambicionai a honra c não as honras.
—Não sacrifiqueis a vossa honra pira

conseguir as honras.
—A honra, por mais que se firme na

opinião, é sempre fraca sem a religião.

ManiaiiaíiiáíBaíIlc.

A humanidade é um sentimento que a
natureza nos dá, e que a educação desenvolve
e fortifica.

—Sem humanidade não ha verdadeira
coragem, nem verdadeira gloria, nem solida
virtude.

—Quando se escuta o grito da humani-
dade, não se está longe de ouvir o da razão.

—Quem não faz todo o bem que pôde,infringe as leis da humanidade.
—Aos olhos da humanidade todo o infeliz

ó interessante, todo o afflicto é respeitável.
—Desgraçado d'aquel!e que não sacrifi-

ca um dia de prazer aos devores da huma-
nidade!

Humildade.
—A humüdade, que cm si é uma virtude,

é a verdadeira prova das outras virtudes.

Em quanto não fordes humildes, não
vos julgueis virtuosos.

A falsa humildade não é senão um
disfarce subtil do orgulho.

A virtude que mais nos custa, c que
mais nos convém, é a humildade.

A segurança é a companheira da hu-
mi Idade. Arêde, em tempos de commoç-õcs
políticas, como o homem humildo está
tranquillo, cm quanto os poderosos c os so-
berbos lutam com as vagas das paixões, o
são talvez victimas dcllas.

Iliiiniliaçüo.
—¦ A humilhação é o mais sensivei dos

ataques, e a mais cruel das injurias.
A humiliação é uma das penas que

nos affligcm mais, c do qne nos consolamos
menos.

—A humiliação, que nos vem dos outros,
é um ultraje; a que vem de nós mesmos ó
uma lição.

Charada.
No iman sou encontrada 1
E tambem no corpo humano. . 1
Sou precisa á rapariga t
Tambem a sofTre um tyranno... 1

COSCEITO.

Para bem da humanidade,
Para bem de todo o mundo,
Devia ser como o nosso
Todo o rei, homem profundo.

M.A. Cálazans Peixoto.

Charada nova.
Ando em folhas de papel,

Em livros sobre o balcão,
E muitas vezes sou vista
Enfiada em um cordão;
Tambem Ministros d'Estado
No G>rpo Legislativo
De mim tratam, por saber-se
O quo ha de activo e passivo..-... .2

D'um substantivo o d'um verbo
Por força heide ser formada;
Em substantivo, afiligira,
Vcrbn, não 'stava 

parada.
Na serio dos sobrenomes
Com outros, entro em porfia;
Sou mais do que nesta curte
Encontrado na Bahia :í

As cinco syllalias formam
Precisa repartição
Do que nas duas primeiras
Fiz explicita menção.
Existo em Secretarias,
No Tliesouro, ern Arscuaes,
E em todas as partes onde
Se fisc.ilisam reaes.

/'. 11.

— A decifração da charada do numero
antecedente é Marmota, e o metagramma
Tolo, Dolo, Collo, Solo, Mio e Poli.

Typographias de I'aula Brito
Rua do Cuia n. á':e praça da Constituição n. (jj.


