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A MARMOTA.
Publica-se ás terças e sextos (embora seja dia nanlo;

por seis mczes para a côrlCj e 6{p000
i), na— IVova Tniographla de Paula Brito — rua do Cano n. 64, onde se assipia
ti rs. para fora, pagos adiantados, e lambem na praça da Constituição n. 64. Ns. avulsos, 160 rs.

a 53)06» rs.

jí. WãMMÊTã.,
AO PUBLICO:

A Marmota continua até o fim do anno
não só porque temos assignaturas prezas,
que terminam umas em outubro e outras
em dezembro, como porque assim o querem
dedicados amigos nossos.

As pessoas, portanto, quo nos derem as-
signaturas novas, terão de prêmio as obras
que promettemos no n. atrazado.

Subscreve-se para as assignaturas na praça
da Constituição n. 64 ou na rua Cano n. 44.

TENTATIVA DE ASSASSINATO
AO

IMPERADOR DOS FRANCEZES
(TIUDOCÇÃO)

Acaba de ser julgado em Inglaterra um
processo que tem tido muita colebridade
pela decisão do jury, absolvendo o réo Mr.
Bernard, medico francez, que residia em
Londres ha seis annos, vivendo de ser pro-fessor de linguas. Elle foi accusado como
complice na tentativa que fizeram os italianos
Orsini ePierri de assassinarem o Imperador
dos Francezes, Luiz Nupoleão, no dia 14 de
Março passado. O advogado da defeza, o Dr.
James, depois de ter contrariado os ditos

SSSXSSÉ
D. MRCISA DE VILLAR.

Legenda do tempo colonial
PELA INDÍGENA DO TPIKANGA.

(Principiou no n. 942.)

Houve depois algum momento de silencio;
1). Martim o rornpco:

— O crime, que por tua boca acabas deconfessar é tão grande, que tu mesmo não o
podes comprehcnder.

Estás longe, rapaz, de conheceres a deli-cadeza dos sentimentos das pessoas de nussa
gerarclna; se foros um fidalgo, bater me-hia

das testemunhas, provou que o referido Dr.
se bom tivesse relações com os mencionados
italianos, ignorava completamente que elles
tivessem traçado tão horroroso plano, e per-suadio-sc que o seu fito era dirigirem-se á
Itália, para animarem aos seus compatriotas
na causa da Liberdade Italiana. A sobredita
defeza acha-se na gazeta ingleza, Globe, de
16 de Abril do corrente anno, da qual ex-
trahimos a provação que mostra a coragem
e indepedencia com que fallou o advogado,
c que por isso será lida com interesse pelosnossos leitores. Eil-a:

<c Penso que lenho investigado os factos
deste caso extraordinário. Era, porém, este
caso próprio paru se torcer a lei c condem-
nar-se o réo? Era este caso próprio para con-
demnal-o á morte? Pensei que com o fraco
crepúsculo daquella manhã que vio a Orsi-
ni e Pierri na guilhotina, o governo fran-
ccz julgaria que bastante se fizera pura sa-
tisfazer a justiça. Pensei que quando o go-verno inglez formava as suas aceusações de
conspiração, para agradar ao Imperador Na-
poleão, cujas exigências altivas c imperiosas
tinham sido dirigidas aos governos mais fra-
cos da Suissa e Sardenha, o mesmo governoinglez devia saber que essas exigências en-
contrariam resistência neste paiz, cm conse-
quencia daquelle amor da liberdade que pro-tegeu o actual Imperador dos francezes no
seu desterro. O Dr. Bernard tinha perantesi uma aceusação de conspiração, e agora
tentava-se insinuarão jury inglez que per-vertesse a justiça por um processo que não
poderia condeinnar senão por escarneo ou
vergonha. O grande objerto do governo in-
glez era com u autoridade do jury inglez
fixar, se podesse, o principio de que um
desterrado não era protegido neste paiz. A
Inglaterra sempre se ufanou, assim como
•^OMaiiii-¦¦¦¦T^Ma^i-ii ¦"¦¦¦¦^E^^^ , .j.,„r4

comtigo, e seria a nossa espada quem vin-
gana u minha honra: porém tu sõ deves
ser morto como um cão.

Bem vês pela nossa visita inesperada
que te seguimos de perto, e isto le pôdefazer lembrar que o nosso braço ter-te-hia
procurado em qualquer escondrijo a que o
teu crime te fosse abrigar. Quanto ao queesperas jamais obteres nossa clemência; seria
loucura. Nós outros não o devemos ter com
gente da tua qualidade.

O moço nada respondeo a este ataque de
cynica crueldade, somente, pela extrema
pallidez de que se cubrio de súbito seu rosto,
dava a conhecer os soffriineiitos que lhe
abalavam a alma.

A joven Snra. que elle tanto amava, unia-
se a seu peito, com estes tenros arbustos que
para viverem so ligam a grandes'arvores |onde se enroscam animosas como a séve de I
que ncllas se alimentam. Elle a sentia alli

Roma, de conceder esta protecção, e Cicero
descreveu cm linguagem enérgica os henc-
ficios que resultaram de se conceder tal asyilo;
e isto se verifica ainda mais neste paiz, 

"por-

quanto temos tido entre nós Reis desterra-
dos, saccerdotes desterrados, e nobres des-
torrados; tivemos o Monarcha de hoje, o
Imperador dos Francezes. O objecto deste
processo era destruir pelos meios dtaceusa-
ção o nosso direito de asylo; e consentiria
esse jury inglez em torcer a lei para esse
fim? Para captar o favor do Imperador dos
Francezes, permittiria elle que as leis da
Inglaterra se subvertessem? Penso que não
consentiria, e que tomaria a decisão que não
havia nada neste caso que o obrigasse a dizer
que o crime particular que se imputa ao Dr.
Bernard, foi sufiucientemente provado. Des-
torrados de qualquer paiz que fossem, acha-
ram aqui um refugio, circumstancia esta
que aproveitou a outros paizes assim como o
nosso. As desordens nos Paizes Baixos ex-
pclliram para este paiz, homens que se tor-
naram eminentemente úteis em promoveras nossas artes, o nosso commercio e a nossa
sciencía. A revogação de Edicto de Nantes
enviou para aqui os Bomillies, os Sauvins,
os Laboucheres e outros, que derramaram
um esplendor na nossa pátria: e ao aceno de
um déspota estrangeiro destruirá o juryeste asj Io? Peço-vos que refiictais antes dõ
dardes o vosso julgamento, visto que ha um
motivo político nesta aceusação, que vós
provavelmente não entendeis. Tenho desem-
penhado este dever quanto me permittiamos meus talentos, e o desempenhei como
convém a um advogado inglez, sem temor o
com consciência.

E' na atmosphera de um Tribunal de
Justiça Ingleza, assim como felizmente o
foi no Tribunal Francez Jse bem que a li-
herdade da impressa esteja exlincta em

contra o seu coração e arrancal-a desse
lugar só depois de sua morte.

O Snr. de Villar querendo dar fim a
esta scena, chamou o Coronel de parte, e
entregou-lhe a pessoa de Leonardo.

(íuardai-o, meu amigo,porque é a tos queisso compete. Quanto á esta outra infame
creatura, que nos deshonra, torna a perten-cer-me. Não \os deveis preoecupar um
momento com a criminosa scena que pre-senciamos. O seu castigo lavará a nodoa,
que nos não pôde manchar.

—E' ainda muito joven, meu amigo, e(levemos desculpal-a, porque ella só foi im-
prudente e não criminosa. O único culpadoe o infame seduetor.

—Ohl não a desculpeis. Coronel, ella éindigna de toda a indulgência... E dizendo
isto, encaminhou-se para o grunodos dous
jovens.



A MAIWIOTA

Paris, e ninguém se atreva a dar Uma opi-
nião, que seja opposta ás vistas das Tuilbo-
rias), que um Advogado defenderá cora-
josamenle o seu cliente, sem se importar
com os sobrolbos de qualquer autoridade.
Desempenhei o meu dever, quanto perinit-
tiam os meus talentos, se bem que fossem
mui inferiores á grandeza da causa._Pcr-
inilti que inste comvosco,- para cnmprirdes
o vosso dever, resoluto, consciencioso, e (ir-
memento. Depois da resposta do Procurador
da Coroa, sereis vós que-decidircis o caso,
segundo vos dirá quelle, que sustenta as ba-
lanças da justiça com braços iguaes o im-
parciaes. Permittique vos imploro, que pro-
tirais o vosso julgamento, independente de
armamentos Francczes, regimentos Fran-
cezes, guerra Franceza e invasão Franccza.
Se o Imperador dos Francezes está fazendo
um armamento contra nós, saiba que não
pôde intimidar um Jury ingloz; dizei-lhe
que neste lugar resististes á coroa, quando
em épocas anteriores se apoiava em juizes
condescendentes com ella, o com o tempo;
dizei-lhe que' neste lugar fixastes com os
vossos julgamentos os princípios da liber-
dade; dizei-lbc que a casa do Jury é o sane-
tuario da liberdade ingleza; dizei-lhe qne seis-
contas mil bayonctas francezas podem luzir
a vossos olhos, e que a artilharia franccza
pôde rctUmbar aos vossos ouvidos; mas que
semelhantes cousas nunca vos intimidarão
no vosso julgamento; dizei-lhe que os jul-
gamento dos Jurys Ingiezes se fundam nos
princípios de justiça elerna e immutavel, o
que vós julgareis com independência, sem
vos importardes se islo tornará durável, ou
abalará para sempre um throno, que um
déspota erigio sobre as liberdades do um
povo poderoso. (A conclusão do discurso do
illustrado Advogado foi recebido com es-
trepitosos apoiados, que os empregados de-
balde tentaram supprimir).

UMA EMOÇÃO

(Contimuxção do n. 962).

Isto tinha sido seguido attentamente pela
companhia. Olhares interrogalivos estavam
fixos sobre mim com uma expressão indefi-
nível, e julguei ler na physionomia da joven
Allemã uma preoecupação desconfiada.

So o gato do Bom soecorro possuía uma
pellugcm de rara abundância, por desgraça

—Imprudente... mas não, não é culpa-
da, repetiu ainda o militar.

A donzella não havia perdido uma só pa-
lavra d'esse importante colloquio, mas não
conhecendo a voz do quem assim intercedia
por cila por lh'o impedir a posição em que
estava, agradecia-lhe intimamente a justiça
que lhe rendia ao ultrage que seu irmão ha-
via proferido. Mas estas ultimas palavras
produziram neila um choque magnético.
Levantou-se do lugar em que estava, como
a leoa ferida:

—Quem é que protege a minha honra
contra a caluinnia? perguntou ella olhando
de face a todos os assistentes, com a magesta-
de de uma rainha. ,

—Eu, Sra... respondeu uma voz de lio-
mem quo se approximou; porque vos amei
loucamente, c porque, ai de mim! ainda
r.ão posso deixar de estimar-vos!..

os pellos sedosos, que formavam nelle a sua
cobertura, tinham uma tendência notável
para se despegarem; pouco socegado por me
>er victima desta": perda obstinada de ca-
bello que nio enchia o callo, julguei que
não se onenderiarfl comigo depondo o mi-
moso animal cm alguma parte decente c
com toda a delicadeza.

Peguei no gato com todos os escrúpulos
do uma benevolência desmedida e dispu-
nha-me a fazcl-o passar de meus joelhos
para um velho fogão que, attento á sua
fôrma c antigüidade, a sua certidão de
baptismo devia remontar-se a sessenta an-
nos, quando quasi todos os assistentes se
ergueram a um tempo, como se tivessem
obedecido ao impulso do choque de uma
pilha galvanica. Minha adorável Allemã,
perdendo o carmim de suas faces, tornou-se
pallida como as estatuas de Nimphombourg,
e o joven rendeiro lançou-se a mim em
attitude de um homem que se dispõe a
brigar com ontro.

—Em nome do bom senso, disse eu im-
pacientado largando o animal sedoso: qtte
lanbo feito para quo todos se precipitem
sobre mim como cães esfaimados a uma caça
que bispam?!...

Eu estava longe de partilhar da idéa po-
pular, o vulgar sophysma que decide, pelo
direito de ignorância que os animaes não
têm alma; sabia, pelo exemplo c autoridade
de Platão, Aristoleles, Buffbn, Gnll e muitos
outros, que nenhum analysta severo da vida
tinha cavado um tão profundo abysmo ontro
o animal e o homem. Tinha-me iniciado
no pensamento pngão; tinha lido os syste-
mas indianos; teria podido fazer-me chro-
nista liei das longas intimidades de Hof-
fmann e de seu gato Murr. Recorda-se dos
funeraes concedidos por Chateaubriand a
Miceto, morto em Luxembourgo, tendo nas-
cido no Vaticano, na balina do santo padre;
tinha um fundo especial de estudos e de
reminiscencias, ao qual vinham juntar-se
sympalhias tle instineto, e que me tornava
de uma indulgência pouco coinniuin pura as
idolatrias anormac* queos animaes podem
fazer nascer. Mas confesso que a emoção
incoherente de meus hospedes, me pareceu
grandemente estúpida c me fez fi<_ar cmb.ts-
baciido, esperando, immovel, que as palavras
que fechava este mysterio ou este delírio se
revelassem cm meti entendimento.

Margarida tinha como já disse mu dado
de expressão; seu ar plácido fora substituído

—Abi., gritou a joven recuando e co"
brindo o rosto com as mãos, reconhecendo
no carão pallido o sombrio desse homem o
Coronel.

—Basla, exclamou o homem grande, Co-
ronel; este homem, designando o lilho de
Jphigenia, ficará nesta ilha que elle próprio
veio escolher para seu cárcere, guardado
por Ires homens quo não o deixarão dar pas-
so algum além desta gruta. A vós, meu ami-
go, interessa a sua segurança. Quanto a
esta Sra., ordeno-lhe que nos siga. O lá,
rapazes, gritou da entrada da gruta aos que
estavam no cscalcr, cada um a seu posto. E
encaminhou-so depois á Sra. de Villar : ve-
nha, Sra., e oucreccu-lhc a mão com gra-
ciosa polidtz. A donzella recuou como se
fosse locada por um réptil.

—Não, disse ella com sublime coragem,
não vosseguirei.

por uma sorpreza dolorosa e logo correu ao
animal, depoz em seu collo e observava ctti-
dadosamente se se achava molestado pelas
minhas mãos.

O mais velho que estava á mesa, homem
que em seu rosto tinha bem impressas as
ruinas de sua mocidade, levantou-se arre-
batadamenle:

—Tudo isto, Snr., disse, não é mais que
um equivoco; vè este fogão e este gato/
pois bem, ambos se prendem, por laços de
tradicção e herança, a um acontecimento de
singularidade prodigiosa; é a fé da fundia.
Festejamos aqui uma lembrança mystica.
Não se discute Deosl Também nunca falia-
mos a ninguém do que agora lhe vou dizer;
mas boje é o dia anniversario desta lem-
branca, e para que não tenha a idéa de que
esta herdade é o refugio de loucos, uma ex-
plicação é necessária, vou dal-a. . .

Estas palavras tão sensatas do digno an-
cião me causaram a mais viva satisfação.
Enclinci a cabeça, fui todo ouvidos.

(Continua).
Trad. pok Rraclio ConnKiltu.

TARDES DE ÜI PI.M0R
ou

INTRIGAS DE UM JESUÍTA

(Principiou no n. 821, de 13 de Fevereiro
de 1837, e foi suspensa no n. 823, de 20 do
mesmo mez e anno. Acabou o 1." vol. no n.
92i). "Volnnic BB.

(Principiou non. 9i7.)

Sigamos nossa historia.
Os dous ecucraes iicamp-iram-S", pois, na

vasta coroa de nina espiçosa coluna, magos-
tos intente assentada sobre o fundo de um
estreito valle, que por sua estreiteza não da-
va que os indígenas estendessem seus b.ita-
Ihões. Nessa posição a retaguarda dos dous
exércitos ligados não podia ser com facilidade
cortada.

Lina longa fila de colunas desiguacs em
suas alturas, fechavam este pequeno valle.
Ao longe algumas serras impinavam seus
topos. Lá embaixo passava o Caziqttey por

—E porque não nossoguirá, Sra.? disse
destlenhoso o cavalheiro.

—Porque já não sou vossa irmã. Que
qnereis de mim? Deixai-mc; para que esta
insistência a respeito da minha pessoa'.'Des-
prezei-me quando acomp nihei este joven,
acccdcndo em ser sua mulher; quebrei to-
dos os laços que me ligavam á minha fanii-
lia. A fidalga fez-se plebéa, a nobre lilha do
poderoso Snr. de Villar perdeu seus foros
c não é mais do que a humilde e pobre noi-
va de um homem obscuro.

—Maldição!!! maldiçãoll! exclamaram os
tres irmãos desolados.

—Não entrarei assim manchada numa
familia que já me não pertence. E tudo isto
é obra vossa. Abaudonadj. por VÓS4 fui na
minha orphandadc cm terra estrangeira:

; tivestes a crueldade de me coiidemnur ao iso-



A AlAIMlOlA

dctraz do campo luso-hispano, e pouco
adiante depunha suas águas no seio d'aquel-
le a quem pagava tributo e rendia homena-
gem.

Pelas dez horas da manhã do dia quo era
véspera do da batalha acampou abi o exerci-
to íuso-hispano, e gastou todo o resto do dia
a observar o inimigo por meio da alguns cs-
pias; descançou também ahi o resto desso
diac quasi toda a noite.

Na manhã seguinte os cumes das colunas
oppostas defronte do campo dos exércitos li-
gados, amanheceram cobertos de homens' armados. O sol nm tanto erguido sobre seu
horisonto, espalhava sobre os cimos destes
pequenos montes que torneiavam o valle,
uma luz viva, agradável e brilhante. O dia
estava claro, o céo puro o a natureza bcllal

Não deveria ser assim, porque era um dia
de mortes e de ruínas.

Os topos das collinas oecupados pelos dous
exércitos inimigos, pareciam cobertos por
uma desmaiada chamma ou por um lago de
fogo, e que a cada movimento seu despedia
ligeiros raios quo tremulavam e se devane-
ciam logol Era a luz do sol que, reflectida
nas armas dos guerreiros, representavam um
tul pbenomeno.

O exercito indígena começou a vergar
sua marcha do alto das collinas para o valíe,
onde começou a formar-se em ordem do ha-
talha, quando os exércitos ligados já estavam
no valle, até porque suas forças nem chega-
vam a um quarto do exercito dos filhos das
cabanas! Estes estavam armados do espingar-
das (mas destes eram poucos), de arco e set-
Ias, clavas, maças, lanças, zagaias, espadas,
iliuços, etc. Os espingardeiros e Sagitários
formavam a vanguarda c retaguarda; no
centro estavam os armados de lanças, espa-
das, chuços, etc, reservados para o acom-
nicltiinento d'arma branca.

O exercito luso-hispano não deixou os in-
digenas se estenderem cm lodo o valle, por-
que quando baixavam das collinas principiou
a jogar sobre elles n sua artilharia: os liilhos
das palmeiras fizeram o mesmo, e os dous
exércitos inimigos continuaram a tomar po-
sições no valle, debaixo de um vivo e mor-
tifero fogo. Emíim os inimigos chegaram
depois a distancia de um tiro d'espinp;arda,
e do exercito luso-hispano rompeu sobre os
Índios uniu tremenda descarga de mosqueta-
ria; os indígenas responderam com igual
descarga seguida logo de uma nuvem de
seitas.

lamento, a mim, pobre criança, que apenas
contava onze annos!

Dous corações caridosos me tomaram em
sua affeicão. Um protegèo a minha infância,
o outro divertia-me com seus brincos pro-
prios da minha idade, e me fazia esquecer
as tristes idéas que já tão cedo me faziam
chorar! Destes fé de mim quando por cal-
culos de vosso interesse me quizestes vender
a títulos, pompas e riquezas sem numero,
que vinham encher o vosso orgulho: o qué
sei eu? completar vossos planos de ambição.
Nem um momento a felicidade do meu co-
ração veio lembrar-vos que a mulher ven-
dida no casamento, nem sempre acha a
ventura no ouro do seu preço. Todavia,
quiz, não obstante obodecer-vos, impondo-
me a condição de morrer logo depois desses
funestos laços, para subtrahir-mc á infâmia
de enganar a dous homens quo tinham di-
rciloi á minha lealdade. O amigo de minha

Logo no começo da batalha os dous gene-
raes portuguez o hespanhol destacaram do
exercito duas pequenas divisões , que ro-
deando por traz dos colunas deviam subil-a-,
o postar-se em seus cumes, onde o valle era
mais apertado, f'p"ara d'ahi oppriníirem os
Índios pelo direita e pela esquerda,' c cor-
tar-lhes até a retaguarda, no caso que pre-ciso fosse. Quando os dous gencraes viram
que estas duas divisões estavam nos pontosdados fingindo fraquearem, começaram a
recuar o attrahir o inimigo para aquelle
ponto.

Os Índios fiados em seu avultado numero
cm nada disso pensavam. Quando os indige-
nas chegaram a esse lugar, onde o valle as-
saz estreito era, os hespanhoes e portugue-zes fizeram rolar sobro elles uma enorme
chuva de grossas pedras. Horrível foi o cs-
trago causado no campo inimigo!

(Continua).

Alleluia! Alleluia!
Abriu-se o thesouro da saudei Quem mais

haverá que seja enfermo? congratulai-vos
Iodos vós quegemeis no leito da dór, porqueestá para sahir á luz a NOVA MEDICINA,
baseada sobro a lei das leis, que é a lei fun-
damcntal da natureza, ou segundo os cinco
princípios que formam, ou que constituem
a natureza humama, para reconhecimento,
não só do principio da vida, como da causa
de que procedem todas as enfermidades, tal,
qual o Autor da natureza estabeleceu paru
que nenhum vivente fosse eterno.

E' a obra mais evidente para tornar pro-ficuo o uso tão somente de três meios queapplicamos, segunJo as três divisões das eu-
fermidades, como para combater a causa, e
curar todas as doenças em geral, tanto
mais fácil cm sua execução, como em dos-
poza pecuniária para a classe menos 1'avore-
cida. Não nos havemos poupado por mais
de vinte annos no exame das vantagens queo nosso incthodo pôde trazer á humanidade
sofTredora; quanto á reflexão e á meditação
desta obra pôde ser o partido mais seguro
de que todos louvarão que este novo systctna
seja reconhecido, pois qualquer que saiba
lèro púdecompreliender, e prodigalisar seus
benefícios aos seus similhantes.

A nova medicina não se fundando em
factos, é como aquelle, por assim dizer, que
semeando a felicidade sobre seu caminho,

infância, me appareceu neste momento su-
premo em que eu me apromptava para um
duplo sacrifício. Nessa pungente hesitação,
em que meu coração lutava entre o amor
da vida e o horror do crime, que ia co-
metter, vivendo, eile veio ainda desta vez i
proteger-me e livrar-me d'uma nova des- j
graça. Acompanhei-o resolvida a comparti-
lhar sua sorte, fosse ella qual fosse. Agora
conheceis o motivo porque não me posso se-
parar de Leonardo, e porque já não sou
vossa irmã...

—Desgraçada, acudio D. Luiz o segundo
irmão: sabes o que teus proferido?

—Sim, soi; os laços que me prendiam
ao circulo cm que nasci estão quebrados
para sempre.. .

—Horror! exclamou enfurecido D. Mar-
tim como o leão ferido. Mulher infame, que
burateasto pelo vil preço da deshonra o

tão firme o em seus principios, como certa
em seus felizes efieitos, tanto mais annun-
cia sua ma ior extensão, de sorte que levando
a luz ás trevas, substituo a verdade ao erro,
a instrucção á ignorância; todos os enfermos
acharão nella quanto pudemos fazer cm seu
beneficio.

Desiderio José da Costa Tibau.

ANECDOTAS.

Morle suave.
Entre os Trapobanos, aquelle que co-

meçava a sentir os gelos da velhice, ia de
rosto alegre e coração satisfeito deitar-se so-
bre uma berva venenosa, que o fazia passarsuavemente do somno da vida para o som no
da morte.

Viu (ciienfe íngScz.
Um tenente de milícias tinba sido con-

demnado, em inglaterra, á pena de morte
por crime de falsidade. Este infeliz, na ves-
pera do dia em que tinha de morrer teve a
insolencia de dirigir cartas aos oíliciaes
de milicia deMidlesex nos seguintes termos:

« — O Tenente Campbell faz os devidos
comprimentos a  e o convida para quese digne tomar uma chicara de chocolate
em sua casa amanhã do manhã, fazendo-lhe
depois a honra de o acompanhar, a pé, até
Tiburn a fim de assistir á ceremonia de sua
execução ».—

& reino tios care53 ca das».
Assim como ha nações, ha indivíduos;

cada povo atlribuc a si qualidades que o dis-
tinsuem dos outros povos. Dizem os fabu-
listas italianos que ha uma comarca nas In-
dias, onde todos os habitantes são carcundas.
Lm moço estrangeiro, bello e bem feito,
chegando a esse lugar viu-se immediata-
mente cercado de uma multidão de taes ha-
bit-intcs; sua figura pareceu-lhes extraordi-
naria, e com risos, mofa e apupadas, ma-
infestaram-lhe a sua completa admiração, e
chegariam mesmo alé aos ultrages se um
d'entro elles, que sem duvida tinha já visln
homens semelhantes, não lhes bradasse com
decidida animação e coragem:—« liasta,
meus amigos, não ultragemos um homem
só porque elie leve a desgraça de não nascer

nome illustre de teus pais! eu te acompa-
nharci, mas será para fazer de teu indigno
cadáver o pasto dos abutres.

—Senhor! disse Leonardo levantando-se
de um salto, o que ha pronunciado? blas-
fema, Senhor! '

—Cão damnado, toma para teu ensino.
E com uma espada que trazia por de-

baixo do capote, que o cobria, D. Marlim
deu no moço um golpe que seria mortal se
o joven o náo apparasse com destreza.
Vendo falhado o seu primeiro intento, deu
um bote para se apoderar da pessoa do man-
cebo; mas este fugindo com agilidade, inu-
tilisou todas as suas tentativas, redobrando
com isto o furor de seu inimigo. Matcm-o!
gritou o horrível contendor a seus irmãos,
não podendo já ser senhor de si!

(Co}:ti"i'ta).
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carcunda; devemos antes dirigir-nos ao tem-
pio o darmos graças ao eterno pela carcun-
da com que eile se dignou favorecer-nos».—

Nota. Conclue-se deste apólogo, que as
vezes para que alguém consiga alguma cou-
sa de certos povos é preciso carregar com o
peso da carcunda que elles trazem.

P. H.—Trad.

Versos chistosos.
de diversos autores, antigos c modernos, que se

canlam cm fados ou pordisiracção.

— Muito agradecemos á pessoa que nos
mandou os seguintes versos o trabalho que
teve em colligil-os, são alguns d'elles as
nossas verdadeiras máximas do tempo anti-
go e especialmente da nossa boa gente da
roça.

Eu gosto da Mariquinba,
Mas não esta d'aqui, não;
E' a outra lá de baixo,
A filha do Capitão.

Heide mudar o meu nome
De Manoel p'ra José,
Para vêr se assim alcanço
Uma chicara de café.

Nas trancas de teus cabellos
Deitei-me e puz-me a dormir;
Deitei-me no mez de Março
Acordei no mez de Abril.

Ninguém sabe o que vi hoje
Por detraz do pão d'embira:
Duas moças tão bonitas
Faltando tanta mentira!..

Menina, minha menina.
Teu pai tua mãi morreu; .
Agora, minha menina,
Teu pai, tua mãi sou eu.

Anú preto vai-te embora
Que o anú branco já chegou;
Mo quero que o branco diga
Que anú preto é meu amô.

«a
Cajueiro, cajueiro,
Quem te botara no chão!
Debaixo das tuas ramas
Foi a minha perdição!

Rosa de amor!
E's bella por toda a forma,
Km tudo, tu és formosa,
Além da tua lielleza
Tens o doce nome—iíosa.

Dos teus olhos fulgurantes
Eu sou submisso escravo,
O meu peito de amor pulsa,
Quando nelles os meus cravo.

Deliro por vêr-te as graças
Por vêr teus olhos deliro.
Por ser teu constantemente,
O' Rosa! choro e suspiro !

Quizéra que fosses dócil
Que tivesses dócil peito,
E por mim que choro tanto
Sentisses amor perfeito.

, Mas, ah! que és como as mais,
Tu és como as mais mulheres!
Se te dou minh'alma c vida
Tu to ris e muimcí/tieres.

E já que de ti não tenho
Um signal só do amizade,
Vou fugir da tua vista
E chorar vou de saudade.

M. A. Calazans Peixoto.V

SONETO.

Quando tenho a fortuna de fallar-te,
Depois de um comprimento dirigir-te,
Toda ao meu coração quizera unir-te,
Nos desejos ardentes de abraçar-te;

A permissão. Senhora, de beijar-te
Não sei porqne aterra-me o pedir-te,
Talvez pelo receio de aflligir-le,
Porque cheio de amor gosto de amar-te.

Minha, mas minha só, eu ver quizera-te,
E meus dias passara contemplando-te,
Pois se fora monarcha o sceptro dera-te.

Se eu fosse mais feliz, qual vivo, amando-le
Deste meu coração a posse dera-to
Do peito meu as chaves entregando-te.

Vale.

Acrostico.
>mo Mathildes bella.
üatliikles sempre heide amar;
O que sinto é vel-a sempre
SSancorosa se mostrar.

Theodoiindi) Cezar Filho.

MÁXIMAS.
da collccção do erudito porniRuez o conselheiro

J. J. RODRIGUES BASTCS.

A natureza, para nos humilhar, une
o gênio á loucura; confunde nossos vícios e
nossas virtudes.

Não se deve humilhar ninguém. Se o
fizéssemos por orgulho, commeltcriamos
uma baixeza: se com o fim de se emendarem
defeitos, comprometterianioso amor própriocm lugar de o advertir, e tiraríamos toda a
força á correcção.

Aqucllc que se humilha será exaltado;
e o que se exalta será humilhado.

Uypircrisi».

A religião e a philosophia são dous
mantos, com que a hypocrisia tem o cui-
dado de se cobrir.

A hypocrisia não é nma paixão, mas
a mascara de todas as paixões.' — Asiypicrisia, com quanto seja detes-
tave1,">faz o' elogio dos costumes, c é uma
homenagem, queo vicio presta á virtude. Nos
tempos calamitosos, em que não ha coslu-
mes, não. ha . bypocritas; ninguém afibeta
aquillo, que sabe que se não estima.

Os hypocritas, como as abelhas, tem o
mel nos lábios, c oceulto o aguilhão.

A via do justo é hella c plana; a do
hypocrita é irriçada de espinhos.* — Em politica e em religião tem sempre
havido hypocritas; mas os hypocritas politi-
cos têm custado mais lagrimas á humanida-
de que os hypocritas religiosos.

Idade.
A primeira idade é a mais preciosa

da vida; cila decide muito da sorte das
outras.

Quanto mais nos esquecemos da nossa
idade, mais os outros a notam; nós parece-
mos mais velhos aos olhos dos mancebos,
quando os queremos imitar.

O homem é sempre o mesmo; porém
cada idade tem suas molas, que a fazem
mover.

A infância c a velhice recostom-se
sobre o travesseiro da indolência; a moci-
dade sobre as rosas e os espinhos do amor;
a idade madura sobre as grelhas ardentes da
ambição.

tiua:

Mudando-mc o—í—em—a
Serei nome de mulher 2
De mulher ainda o nome
Meu leitor hade aqui vér 2.

Desse a volta que se dér
Mostro nome de mulher.

Sou flor mui delicada 2
Perigoso ás vezes sou 2

CONCEITO.

As velhas de mim se agradam
Junto á ellas sempre estou.

Calazans Peixoto.
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Jogo de Perguntas e Respostas, ou diverti-
mento para todo o anno 1Í5000.

Sortes Novas para S. João ?9500.
A Sorte, grande livro do Snr. Teixeira e

Sousa, com cartões, 259000.
Chá bom e barato—preto, verde c nacional,

libra, 1?000, IStiOO, 2»560.
Sabonete econômico, inglez, de um cheiro

cxcellente, um Í?i00.
Dito, uni embrulho de 3 pedaços 15)000.

Bonecas que choram; pennas de aço de
todas as marcas, tanto inglezas como france-
zas; papel de todas as qualidades; pentes de
alisar e de despiolhar; tesouras, canivetes,
cartas de jogar, c o mais que se vende nestas
casas de negocio, tudo
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04 PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO fí4

— As decifrações da charadas do numero
antecedente são Imperador e Contadoria.

Typograptiias de Paula Drilo
Rua do Cano o. aie praça da Constituição n. Gí.


