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O Governo e a Praça.
(Questão d» dia.)

Correspondência familiar enlre dous
amigos.

CARTA IV:

PfTHIAS A DAMOJÍ.

Aguardava uma resposta sua, meu amigo,
ás duas cartas, que lhe dirigi acerca do as-
sutnplo que prendo a sua attençao. Não
tendo-à recebido, entendi que vmce. espera
por mais algumas explicações minhas antes
de expor-me as observações que o assumpto
terá suscitado ao seu espirito meditador.

Sim, meu amigo, achamo-nos em uma
dessas lamentáveis situações, cm que o
valor real do dinheiro não correspondo ao
seu valor nominal. Lamentável situação a
todos os respeitos, por que gera grandes
soffrimentos á sociedade em geral e aggrava
os circumstancias em que já se achavam as
classes laboriosas!

0 FILHO DO PESCADOR
Romance Rrasileiro

ORIGINAL
POR

ANTÔNIO GONSALVES TEIXEIRA
E SOUSA.

(Principiou no n. 1063.)
CAPITULO IV.
DEOS É GRANDE!

0 decurso de alguns annos não 6 a melhor prova do
amizade, e nom lão pouco uma liberdade familiar;
isto pude todavia provar uma tal, ou qual confiança,
mas não tuna dedicação augusta, capaz dessas extre-
mas virtudes, que tanto embellezam a amizade e en-
nobrecem seus Uns; capaz desses sublimes sacrifícios,
que elevam o coração humano ató a bemaventurada
orbita da suprema ventura de uma santa, amizade!
Uma experiência a tempo é talvez o melhor toque pa-ra ease ouro tantas vezes falsificado. Uma amizade quenão tem em seu favor senão o tempo, será um aftec-
to, mas tao somente em potência (permitti-me a ax-
prsssão), uma amizade que tem em seu favor a expe-
no-icia e um affecto em acção! A's vezes um ente bem
desprezível, pelo seu estado, nos é mais favorável
que um, a que chamamos amigo, e a quem respeita-
mos!
—Fogo... fogo...fogo...—Era este o gri-

to-qne partia de todas as boceas dos visinhos
de Augusto I

O sino da igreja de N. 8. da Copa-Cabatm

O operário, que vive do sou salário, o

proprietário que vive de sua renda, o me-
dico, que vive de sua clinica, o advogado
que vive dos seus provará-estão, passando
por uma dessas mudanças quo ,na vida do
homem são sempre no extrqmp sensíveis.
Vêem diminuídos os seus lucros, a retribui-
ção do seu trabalho, por isso que é preciso
maior somma desses lucros, dessa retribuição
para satisfazer ás suas necessidades.

Embora o operário continue a receber
como de antes 3_S rs. diários, em recom-
pensa do seu trabalho de pedreiro ou sapa-
teiro: embora o aluguel do prédio seja
ainda para o seu possuidor o de 1:6005»
animaes; embora cada visita renda ao cli-
nico 4$ rs. o as raaiTes de um causídico
continuem a sor remuneradas como é de es-
tylo: nem o salário, nem a renda, nem os
honorários, que sommados no fim de cada
anno bastavam para saldar aí despesas desse
anno, hoje podem preencher' o mesmo fim.

A razão deste facto, que vou sentindo,
como vmce , como todas as pessoas, quo co-
nbecemos, está na baixa que soffre a moeda
corrente, em quanto os gêneros indispens;i-
veis ás precisões de todo o dia vão alteando
no preço.

O artista, que acabando as longas horas

parecia estalar-se ao som de repetidas pica-
das. A gente corria, como louca, ecomo seu
destino:—Onde é o fogo.—Era esta a geral
pergunta, que mutuamente se fazia. A prinet-
pio:—Não sabemos—era a resposta, e pouco
ao depois:—Em casa de Augusto. — Todos
começaram de aflluir para aquelle ponto.
Em menos de um quarto d'hora já mnguem
ignorava aonde era o incêndio, e passados
mais alguns minutos a casa de Augusto estava
rodeada quasi por todos os lados de pessoas
e de chammasl

Era horrível de ver!
Lastimoso, e terrível espectaculoI
Dirieis que as chammas tinham sido lan-

çadas de propósito, pois que principiando
quasi a um tempo pelos ângulos do edifício,
e lavrando por todas as faces delle, já se-de-
sesperava deo salvai", tão adiantadas estavam

por toda parte!
Aschammastinham já envolvido toda casa;

a viração do Este soprava um tanto rija, cir-
cumstancia que muito favorecia ao fogo, que
já com impetuosa vehemencia rompia pelo
telhado ero azuladas labaredas, que em gros-
sos turbilhões enroladas em rolos de fumo
negro lambiam os ares quasi chamuscando
as nuvens! Ouvia-se o retinir da ardente ca-
liça, que despedaçada estivava a terra com
fumegantes estilbaçosl Uma grossa trave, eu-

jo centro era consummido pelas chammas,
acabava de arrebentar-se com horrísono fra-
casso; e ao mesmo tempo que ella se-dmdia

do seu dia de trabalho, recebe 3 ou 4 mil
réis, tem a certeza de que esse dinheiro, que
leva na algibeira está abaixo do que verda-
deiramente vale Esses 3 ou 4 mil réis tem
de soffrer um desconto 'pêlo facto de com-
prar mais caro o pão para o almoço, a car-
ne para o jant-r.

Assim, em vez de ter ganho 3$ rs., como
no anno próximo passado, veio a ganhar
somente 39500, perda grandemente sen-
sivel para a sua economia domestica, per-
turbaçào profunda nos cálculos de sua exis-
teneia, porque importa ou divida ou priva-
ção.

Hoje em dia, meu amigo, quem tiver um
conto de ruis, tem de íazer uma operação
de diminuir para saber qual é dc factoo sen
cubedal. E em resultado, vem a reconhecer
que é senhor de 9009 ou talvc_ de menos,
porque, no and;ir em qua vão as cousas, é
liem provável que d'_qui a alguns mezes esse
conto de réis seja inferior a 8009. ¦.

Ora, meu amigo, trabalhe um homem, A
cerceie as suas despezas, ajunte as suas
economias, e quando cuidar que tem de seu
um soffrivel capital, ache-o diminuído nu
quinta partêl.. 

'. H.i motivo mais vebe-
mente para desesperação? Ha raaão que
mais cohoiieste um desses movimentos do

em duas, e as pontas queimadas vinham to-
par em terra, a crepitante labareda também
se-repartia em duas, correndo cada uma pa-
ra os extremos superiores dos dous pedaços
da rota viga, que acabava ha pouco de ser
uma única. E, a esta horrível laceração, uma
grossa parede, que acabava de desabar-se,
unia o pavorosoretroar de seuruinoso tombo,
cobrindo o chão decalháos, de despedaçadas
telhas, e de destroçado madeiramento!

A noute ia adiantada, era medonha, e
ameaçava próxima borrasca! Ajuntai a este
quadro de desolações, e de horrores o im-
portuno clarão das chammas, o verde-pallido
do mato, que simulava descorar medroso
diante de tanto estrago; os confusos gritos
dos circumstantes; e vós tereis uma verda-
deira imagem do inferno!

—Aonde está Augusto? aonde está Angus-
to?—esta pergunta estrond&vapor toda parte:
e de faeto Augusto não apparecial

No meio de sua familia, uma mulher se-
havia escapado ás chammas: ella se-achava
no mais completo desalinho; seus cabellos
em desordem, seu rosto pallido, seus olhos
espantados; tudo nella era confusão! Dirieis
que alli estava uma victima de um doloroso
remorso, ou de uma desesperada dôr! Era
Laural..

Algumas pessoas se dirijiam a ella, e lha
perguntavam por seu marido. Laura, comii "

em um delírio, dizia tremendo, e cheia de'
uma horrível agitação:—Meu maridol.. • i



A MARMOTA

ira que alvoroçam a sociedade, que aba-
lam-a em seus alicerces?

Que um indivíduo soffra prejuízos por
falharem os .alculos, em que se fundou
uma transacção de que esperava proveito,
por incendiar-se a su.i casa; por adoecei.'gru-
vemente e inhiibilitar-se 'para o trafialbo
por espaço de dous ou trez' mezes, e cousa
que facilmente se leva á paciência, é mal u
que o coração se r< signa. Mas que se veja
privudo do que é seu, por que o erro econo
mico de um homem irnfleclido veio viciar
a circulação: por que meia dnziu de*agiotns
tiram vantagem da desapreciacão do meio
circulante, é calami lade que deve irritar o
homem mais pnchorrento e soffrido que
exista sobre a face da terra.

Isto importa a mais flagrante usurpação.
E' um roubo que se está soffrendo. É nina
violência insupportavei que se faz á sociedade
em cada um dos seus membros.

A sociedade deve clamar conira similhante
abuso; deve exigir de quem a governa um
remédio eliicaz e prompto. A moléstia, em
que se confrange entranhavelmente dolori-
da, se não fôr curada quanto antes, tomará
proporções espantosas; e depois de levar o
desanimo aos corações mais intrépidos hade
a final levar o corpo, de que se vai assenho-
reando a estado tal, que não admittirá mais
a esperança de cura.

Fui sempre, sou e serei inimigo dos meios
violentos. Não serei eu quem aconselhe ja-
mais um feito qualquer em que a paixão
atropelle a razão, em que se julgue insulli-
ciente a acção da lei.

Mas digo com toda a sinceridade do meu
coração que, se a situação actual não fosse
susceptível de providencias salvadoras se, sup
pondo-se a probabilidade de se deparar um
recurso contra o mal presente, não se fizesse
uso de similhante recurso; se reconhecido o
perigo, não se curasse de medidas para mi-
noral-o ou removel-o : eu não hesitaria em

E depois de um silencio inqualificável sol-
tava, como em loucura, um grito desconcer-
tado, exclamando—Meu marido!..

Que horror! Augusto não tinha sahido de
casa nem antes, nem durante o incêndio; e
ella não apparecia, e ninguém dava noticia
delle!..

No meio desta confusão, viu-se um escra-
vo preto correndo sobre uma parte do edificio,
que o fogo havia até então respeitado; elle
pára diante de uma janella, ergue um macha-
do que trazia, descarrega-o sobre ella, c ao
segundo golpe a janella foi escalada. 0 negro,
ligeiro, como um gato, salta por ella para
dentro da casa abrasada e desapparece!..

Havia algumas pessoas sobre o telhado
dessa parte ainda intacto, que buscavam, jácortando, já lançando grande quantidadedágua, salvar ao menos esse logar; entre
pilas era Florindo, o amigo de Augusto, que
já conhecemos, e que em sua casa se achava
nesta occasião, o que mais se distinguia.

• A janella por onde saltou o escravo, collo*
cada a um canto da casa, era unida á parede,de uma meia-agua, que servia de cosinha.,
Infelizmente jã o fogo tinha ahi feito não pe-
quenos estragos.. Pouco tempo depois'a ca-;
beca de um,, negro foi claramente divisada
dentro da casa, e junto á janella dita:, era o
escravo,, que observava si as «hammas lhe
dariam passagem pclamesma janella que es-
calara_. • ¦ .. .

Por finalidade a viga, que prendi»* ,oosi-

dizer: —Busquemos um remediocom asnos-
sas.proprhiFmãos-!' ...¦ 

Quando; um medico* v& qüe um oancrrjí
devora aiperna do seu- doente, depois déX
emprega^oque aartede curar ensma(soccor-~
re-Se'ía filijíl dòs%ieiostàeroicòs. Agrida estíf
ameaçada; Se para salval-a éihistero sacri-T
ficio^d^ssé" membro, seja amputado sem*
demora.

Em face do mal, pungidos por elle, ha-
vemos de cruzar os braços e deixar-nos
morrer, dizendo como o discípulo do falso
propheta:—Estava escripto I ?

Quando o governo do paiz se mostrasse
indifferente, ou pusillamine; quando se não
afoutásse a cumprir os deveres da sua missão,
nós outros, cidadãos brasileiros, estamos na
rigorosa obrigação de lhe dizer: «Acudi ao
paiz, salvai-o da desesperação I Se não po-
deis, se não sabeis fazer o que vos cumpre,
afastai-vos, dai lugar a quem saiba, a quem
possa!»

A questão é toda nossa, é de cada indivi-
duo que trabalha, que se alimenta, que se
veste, que paga aluguel de casas, que econo-
misa, que accumula os fructos da sua indus-
tria. Não é questão de parcialidades políticas,
de interesses de pandilhas, de mais ou menos
poder, de mais influencia nos negocios pu-
blicos.

Se alguma questão é de vida e morte, é
esta e esta somente. Tudo o mais pôde ser
adiado, sophismado ou esquecido. Tudo o
mais pôde ser objecto a que se olhe com in-
differença ou menoscabo.

Trata-se de que? dos meios de subsisten-
cia para nós, para nossos filhos, do nosso
trabalho, da nossa propriedade.

0 governo felizmente, meu amigo, viu em
tempo o mal. Convenceu-se de sua intensi-
dade, de suas conseqüências. Estudou a sua
natureza, a sua causa, li buscou o remédio.
K o achou.

nha ao corpo da mais casa, único ponto que
a sustentava, acabou de estalar-se em um lo-
gar consummido pelas cbammas. A meia-
água, já muito abalada pelo fogo, desmoro-
!na-se sobre a casa para o lado da janella,
deixando-a sepultada em baixo de suas rui-
inasl.. Ao estrondo deste baque seguiu-se o
;de afllictivos gritos:— Joãol.. — era o nome
do escravo; e os espectadores o julgaram
.abafado debaixo de tantos destroços! Dous,
ou tres minutos ao depois, João, trazendo
sobre suas costas Augusto, que estava des-
maiado, disputa com a morte tanto a sua vi-
da, como a de seu senhor, abrindo caminho
per entre chammas!

Mais quatro passos, elles estariam salvos:
porem essa salvação parecia impossivell

Era por uma porta que dava sahida para o
jardim, que João intentava a passagem, e
¦por sobre um montão de ruinas, debaixo das
quaes as chammas lavravam abafadas; o ne-
¦gro tropeça sobre ellas e sustenta se; um páo
escorrega sobre outro, este madeiro rola de
sobre aqueltej a pilha de ruinas ,desfaz-se,
.espalham-se os combustíveis; uma espessa
'columna de fumo se ergue, e logo um delu-
vio de fogo, que .até então estava como supi-
tadOj cujaS horrorosas linguetas oecuparam
todo o vão-daiportal Os gritos de—Augusto!..
Joãol.. —era o que se ouvia,-: murmurados
pelos espectadores desta afflictiva e mortal
scena! _

1 0 preto recua, elle parece perdido,, sem

E nàc se contentou com o seu desço-
brimento.

|: Apresentou-o ao corpo legislativo, convi-
dahdó-o a examinal-o, pedindo-lhe o auxilio

<_ de suas luzes e faculdade para traduzil-o na
? pratica, se merecesse o seu assenso.

. E' este proceder altamente honroso. Mos-
j tra- elle a lealdade do governo, a sinceridade

com que se esmera em cumprir os seus de-
veres, a consciência que tem de si.

Não imitou o exemplod*esses ministérios'
frouxos, tíbios e remissos, que se curvam a
ameaças, que não desempenham a sua mis-
são, porque no seu caminho pôde sueceder
que vão encontrar-se com os interesses sor-
didos de meia dúzia de ambiciosos e egoístas.

A nação, que é testemunha da dedicação
patriótica do governo, aguarda o resultado
para applaudíl-o, para victorial-o, para ma-
nifestar-lhe a sua profunda gratidão...

Fico aqui, meu amigo: se proseguisse,
iria hoje além das demarcações do meu
propósito.

Pytih as .

AO
BAPTISMO DE DOUS MENINOS.

I.
O fogo santo que dá vida á vida

t.hama so amor:
Botão de rosa que o pudor deffende.
Quando dous corpos esto fogo accende,

Dcs'brocba em flor.
Clioiandosan_!uo a virgindade foge,

E muis não vem !
Botão de rosa, no botão fechada,
Depois que a rosa foi desabrochada.

Vida não tem.
Prosegue o fogo, e faz quo a flor aberta

Murchando vá;
Mas quasi sempre, generoso amor,
Em recompensa da perdida flor,

Um frueto dá.

remédio, mas não desanima. Para maior des-
graça a parede mais visinha deste doloroso
quadro ameaça baquear sobre os dous... um
único canto du sala era o só logar ainda não
invadido pelo fogo, João abrigou-se nelle: a
parede desaba emfim com ruidoso estrondo!
e esta mesma parede, que parecia destinada
pelo gênio das ruinas para perder a João, e a
seu senhor, éa mesmade que uma poderosa
mão se serve para conservar-lhes a vida! A
parede pois cahindo sobre as chammas as
abafa por um momento! Será isto um feito
milagroso, ou um feito natural?JSerá isto aca-
so, ou providencia? Seria a mão do homem
quem ateou essas chammas, e derribou essa
parede, ou a mão de Deos?

A mão do homem podia accender essas
chammas, a mão do homem podia precipitar
essa parede, mas um só dedode Deos era do
sobra para arrancar do meio do incêndio
duas victimas que em breve iam ser pasto
do fogo! Deos é grande:

! Todavia, as chammas se abafam por um
momento, e João, opprimído dè sita querida
carga, passa incólume por sobre lima ponte
de ruinas, assentada sobre um oceano de fogol

O generoso' escravo não tinha bem chega-»
do ao meio dó terreiro, quando'um pedaço
de um grosso caibro partido do telhado com
enorme .orça',' lànçápór teifã.òs dóüs, que as -
chammas haviam respeitado!

(Continua.)



A MÁftMOTA 1
Desses fructos o mundo se povoa

Em sua immensidade;
Formam elles o grupo dè' familia.
Os reinos, as nações, a maravilha

Chamada—humanidade.

Sopro de Deos vivificando a terra,
Amor, nos versos meus

Conta de mais um hymno que to incensa,
Como bella, sublime, santa, imiriensa

Emanação de Deüsl
II.

Feliz aquelle que feliz recolhe
O seu frueto de amor!

Quo, seguindo da lei divina o trilho,
Como filho do Deos vé- no seu filho

Um filho do SenborI

Feliz o que, cumprindo um devei1 santo,
As santas azas vem,

Fazendo o mesmo que seus pais fizeram,
A Deus, como seus pais outr'ora o deram,

Seu liIlio dar também.

Feliz, vós. portanto n'este dia
Em que d.i culpa o véo

Preste rasgastes a dous novos crentes,
Fazendo dc dous filhos innocentes

Dous anjos para o céo.

Folgai, ó anjos, que o espaço é vossol
A scintillar,

Vede!.. A estrella da graça se levanta,
Ganhastes azas n'essa Pia Santa,

Podeis, podeis voar!

Voar?.. Meu Deos, deffende-os das torpezas
Do inundo réo!

Pela bondade que o teu seio encerra
Dá que estes anjos sem roçar ua terra

Cheguem ao céo. D. L.

ARTE DE GOVERNAR AS MULHERES
PRIMEIRA PH.SE.

ANTES 110 CASAMENTO.

(Continuação do' n. 1069).
Meti futuro genro, sabeis jogar o perde ganhai pergunta-vos em um bello dia

o papai, mettendo-vos em critica posição.
Um futuro genro deve entender de tudo
quanto é jogo, mesmo os do azar, como o
casamento.

Por felicidade, quando tinheis de começar
o innocente divertimento, apparece o vosso
anjo adorado, dando-vos um sorriso tão
doce que parecia abrir-vos de par em partodas as portas do céo.
' Depois, seguindo para juntode sua ma-
mãi, diz ella:

Olhe, minha querida mamai, o Snr.
Carlos é quem vai decidir. (Supponhamos
que Carlos é o vosso nome.J

Graciosamente entre-abris a bocca parainterrogar de que se traía ; o vosso astro,
porém, não vos dá tempo para fazordes essa
pergunta.

Em negócios. de toilette sois compe-
tente para dar um juizo, Srír'.?..Poupai-vos de responder afirmativa
mente, senhor, porque parcce-mo que vos
querem armar um laço. Antes guardeis avossa experiência nesse gravo assumpto
para mais tarde,;' para quando estiverdes
casado.

Assim, guiaridò-vói púr' aquelle bom
conselho, respondei.' corno rim dlplóiháta
òu um nórniahdo, isto ê, nem'sim, nem'
nãoj

Eis do que se trata,: prosegüe a yona
adorável ingênua;. Mamai e eu vamos hoje
comprar um ' véstiifd para mim; mamai
entende que deve elle ser de seda preta de
meia largura, de dez francos o metro; e eu,
quero comprar um dé" melania que custa
cincoenta francos ao metro o que é dupla-
rnente largo. Este vem a ser mais barato,
porisso que gasta-se menos metade da fa-
zenda. Não pensais assim?

—Doce ingenuidade, adorável candura,
como são os teus cálculos! dizeis conVosco;
depois em voz alta accrescentáis:

O que dizeis, sendora, não póde ser
contestado pelo bom senso, nem pela razão,
e muito abona as sans virtudes econômicas
que germinam no vosso coração.

Ahi ou estava certa que o senhor Car-
los approvaria o meu modo de pensar, diz
a omulii de Bareme á sua mfli.

Pois bem, responde esta contrariada ,
uma vez que o meu futuro genro e da tua
opinião, não tenho mais nada a dizer Con-
praremos então por economia o vestido de
que gostastes.

Entretanto quando estiverdes deitado em
vez de vos embevecerdes na contemplação
da imagem dos vossos amores, começaes
a contar nos dedos: deze-eis metros de seda
de pequena largura a dez francos : 160 fran-
cos; uito metros de melania antiga de lar-
gura dupla a cinco-nta francos: 400 fran-
cos Differença a favor do vendedor e em
prejuizoda bolsa da inainãi: 240 francos.

—Com os diabos! accrescentáis; a minha
numerada vai muito longe com sua singo-
leza econômica 1 Comtudo a intenção ó boa:
ainda não sabe calcular, e precisa de uma
educação arithmetica !..

Assim, lambem por uma delicada inten-
ção, que vos atrahirá bastantes agradeci-
mentos, comprais, segundo o systema econo-
mico do vossa futura ingênua, a prenda de
casamento e lhe remetteis, chegando em sua
casa ao mesmo tempo que ella.

I Oh! como está bonito! como está lindo!
como está encantador! Estas tres exclama-
jções, que chegam-vos aos ouvidos, lison-
jeando o vosso amor-próprio, são proferidas
Ipelo vosso anjo e sua respeitável mamai,
que parecem querer devorar o precioso ob-
jecto que lhe enviastes.
! Mas apezar disso tudo, ainda o vosso co-
'ração sente se confrangido: o anjo adorado,
inteiramente absorto com a idéa do presente
hão se digna, para vos agradecer, entrea-
brir o menor cantinho do céo com um de
seus olhares.

Sois um homem forte, porém, não vos
lamenteis! Ainda sois muito felizl Esta dá-
diva, que não cessam de admirar, não foi
vossa? não vos faz lembrado? não contem em
si todo o amor, toda a economia premedita-
damente empregada em comprai a? Pensai
que n'aquelle momento estais todo inteiro
resumido no objecto que causa tanta admi-
ração.

Emfim, vossa futura sogra, ea primeira
(ah! à primeira!..) quese digna perceber
què já vos faliga tamanho' esquecimento e
ingratidão.

—Ahi meu futuro genro, quo loucura foi
essa vossa! vos diz ella.

Atins Ímmediatamente a bocca para res-
pondér.dés. ... ; ,

, —Ainjjanão fiz a jmaiorl Mas logo vos
arrependeís, ,calais-vo_ e fazeis muito bem.

Furséíi turno, p' astro de vossa vida,
mòstrando-se ainda admirada, approiima-
sé de vós com esse' gracioso enleio que |hefica tão bem. Faltam-lhe expressões paravos agradecer; mas em seu olhar, cheio de
reconhecimento e de deliciosas promessas,ledes distinetamente estas palavras que en-
cerram um pensamento viril: — De hoje
em diante nossa vida será uma, uma só a
nossa mortel

As nuvens que um momento antes esta-
vam accumuladas sobre vossa fronte se dis-
sipam, e aquelle brado, que pan-ce nascido,
do mais intimo d'alma, respondeis com um
olhar não menos eloqüente, e em cuja trarJ
ducção litteral quer dizer:—Amanhã é o dia
do nosso casamento!

E' nesse ponto que tendes necessidade de
toda vossa penetração, de toda vossa saga-
cidade. E' agora que precisais ter os olhos
bem abertosl O momento é precioso e so-
lenine Não tireis os vossos olhos do rosto
cândido e radiante de vossa linda amante;
estudai os mais pequenos sentimentos quenelle se traduzem e a notai-os p-m vossa me-
moria.

(Continua.)

M.\GKA\I1_III>\DE
Quando Albuquerque, general portuguez,fez o sen desembarque em Goa, os b abi-

tantes e soldados do governador do Id.dcão
fugiram por todas as partes. O governador
determinado a retomar esta importante ci-
dade, avançou á frente de quarenta mil
homens para sitial-a. Esta força ganhava a
victoria, c Albuquerque com o seu exercito
faminto o diminuído era obrigado a eva-
eu ar a cidade. Alguns officiaes portuguezes,
que n'aquelle tempo desertaram para o
Idalcão, lhe anunciaram i|iic no exercito,
que abandonaram, os soldados estavam re-
duzidos a roer o couro dos escudos e sapatos
para terem alimento. Com a generosidade
amais heróica, o general índio carregou'
Ímmediatamente um navio de viveres de
todas as qualidades, e o enviou a Albu-
querque com a seguinte embaixada. Que
u'Idalcão queria antes dever as suas victo-
rias ao valor das suas tropas, dò que aós:
effeitos da fome Suspeitando porém Albu-
querque quo isto era unicamente um es-
tratagcnia para descobrir se elle estava_
realmente tão falto de alimento, como se
dizia, não permittio que os seus famintos
soldados tocassem nos supprimentos ines-
parados, e pondo um pouco de biscouto e
algum vinho em uma cantareira, para mos-
trar a abundância no seu acampamento,
ordenou que o navio' voltasse com esta
resposta:—Agradeço a cortezia du Idalcão,
mas não recebo presentes, senãódos mous
amigos.

FIDELIDADE.
Um dos officiaes mais cruéis e vingati-

vos no exercito britânico, nas Carolinas,
durante a revolução da America, era o. ca-,
pitão Butler, que muifg|0ppri_ou; os habi-,' tantes patriotas, o matou diversos a ^an-
gue frio. Yqopo-se nos. qItimos; apuros, a
cercado pelos americanos, rendeu-se a»
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general Mariou e reclamou protecção, na
conformidade da proclamação do general
Malthews. Receioso de que um homem de
disposição tão sanguiuaria escapasse ao
castigo que mereciam seus crimes, os"pa-
rentes d'aquelles a qnem elle assassina-
ra, e que eram então commandados"por
Marion, enviaram uma mensagem ao gene-
ral, requerendo que Butler fosse entregue á
sua vingança «D'r/.ei-Íhes, respondeu-lhes
o seu cómmandanto, que o indivíduo a
quem querem destruir, submetteu-se na
íirme esperança de que lhe seria concedido
o perdão promettido pelo gencra) Mullhews.
Tanto a lei como a honra sanecionam esta
minha resolução. Leval-o-hei para minha
barraca, e o protegerei com risco da minha
vida.» Enviou-se oma segunda mensagem
com a declaração de que Butler seria arran
cado da sua barraca o punido, por ser um
desdouro da 'humanidade. Sempre immovel
respondeu o general Marion: « Embora não
tenha parallelo a indignidade de Butler,
elle era um official que servia debiixo de
ordens: portanto sou obrigado a defendel-o,
e o farei, ainda que morra. »Poz então uma
guarda para proteger o prisioneiro contra
qualquer violência, e ao anoitecer enviou o
para um lugar de segurança. B. de C.

Itália.

Itália, levanta essa fronte sublime;
Acorda, é já tempo, do longo dormir!
PVa longe sacode esse jugo de ferro
Que as forças te quebra, le mata o porvir!

E saiba o universo, o mundo aprecie
Teus feitos sublimes, teus feitos de gloria;
Coroe o destino toa fronte sob'rana.
Em ouro o teu nome se escreva na historia.

Rebenta as algemasquo prendem-te os pulsos,
No olvido arremessa o crui-l capliveiro,
Supplanta essa turba de loucos, insanos,
Dos povos procura tornar-te o primeiro!

E rufem timballes,—ao som d'ai tos vivas
Percorra no espaço este brado—Victoria!
Retumbe o canhão,—atravessem os ares
Mil balas gravando teu nome na historiai

Ohl patria de sábios, de gênios, de beroes,
A lança enristai—não ha que temer;
Áo campo, ao combate, do fogo no meio
.teiTendeosteus foros—Vencer ou morrer!—

E lava com o sangue do fero inimigo
A affronta que em face te quiz atirar...
A luva lhe envia no seio da bala,
Combate de morte procura lhe dar...

Tão rico o teu solo — não deixa que estranhos
Lhe gozem os lindos, luzidos primores'
Ciosos da brisa que terna te beija
Intentam audazes fruir teus amores!..

Tjio rico o teu solo—não deixa que estranhos
Na febre do gozo te possam fruirl...
fra longe os tyranos, repello-osco'as armas,'levanta-te altiva, não has suecumbir!

Itália I levanta essa fronte sublime,
Desperta òs teus filhos do longo dormir:
E em meio dos cantos que outrora cantavam
Recorda o passado, mostrando o porvir!

E saiba o universo, o mundo apreeie
Teus feitos sublimes, teus feitos de gloria;
Coroe o destino tua fronte sob'rana.
Em ouro o teü nome se escreva na historia!

Rio, Junho—1859.
Rodrigues Proença.

FÁBULA.

O MEZ E O SEGUNDO.

O mez não attendeu
As queixas do secundo;
Este, quo tal soffreu,

Trisle,chorando, se afastou do mundo.

Correu o mez, no fim
Este disse, soffrendo:
Nâo ando bem assim;

O'segundo, que falta estás fazendo?

Depressa então buscou
O segundo esquecido,
Assim que elle voltou

Optimameiile tudo tem corrido.

MORALIDADE.

Dos últimos vassalos
Ouvi as petições,
Cruéis, fdtues abalos

Elles podem, ó reis, dar ás nações!
Cinasto Ludo.

DESAPONTAMENTOS.

Passar com alguns amigos pela rua da
nossa namorada, para mnstrar-lhes como
somos correspondidos, e ao chegar em frente
da casa da nossa adonis, levarmos com a
janella na cara.'. '*

* *
Querer passar por autor do alguma poe-

siu, e no momento do a recitarmos om
presença de muitas p> ssoas, appareoer o
verdadeiro autor dos versos!

Ir ao theatro em noite de lua, o sahir do
espectaculo com chuva capaz de pôr abaixo
o morro do -castello!

*
Ser calvo e andar de cabelleira, e indo

tirar o chapéo na rua cahir a nossa cabel-
leira na calçada.

*
Ir em passeio com alguma pessoa, á

qual desejamos dar todas as provas de atten-
ção e respeito, e de repente pisarmos no
callo de nosso companheiro, que por isso
se desespera comnosco!

• _.
Perguntar-nos alguma senhora, qual jul -

ga ser a sua idade, e dizermos que tem 50
annos, por assim nos parecer, quando na
realidade a mesma nes diz que nãe tem
mais de 401

Ver premiado nos jornaes o numero do
nosso bilhete do loteria, e no dia seguinte
contando receber boa quantia lermos a er-
rata, pela qual se ve que o nosso numero
sahio branco 11

A. A.

Charada.
A Marilia pedi tres...
E ella, ingrata sem dó,
Disse, olhando-me mui terna
—Não posso, dou-to uma só.

Errei então sobre a terra,
Ora triste, ora raivoso,
E como em busca de um gozo
Ora os braços estendendo
Sem rumo certo, sem norte:
E depois de tanta lida
Perro qual náufrago a vida,
Encontro como elle a morte!.

CONCEITO.

Azul, amarella ou branca,
Serás sempre a mesma flor:
Que importa varie a espécie,
Que importa varie a cór?

E.
—A decifraçâo da charada do n. antece-

dente é Primavera.

AOS
NOSSOS ASSIGNANTES
í_om o numero passado ter-

minaram quasi todas as assig-
naturas da—Marmota. Os se-
nhores subscriptores, que a
quizerem continuar, mandem,
em tempo, fazer a devida re-
ibrma, 23D000 rs. por dous me-
zes, recebendo — grátis — uma
cautela, como abaixo se vè:

COM A PRESENTE LOTERIA.
PARA TODOS OS ASSIGNANTES DA
MARMOTA, DO ARCHIVO, E PARA

O PUBLICO EM GERAL
DEZ PRÊMIOS—(200$ BS.)—EM DINHBItlO E

EM OBRAS IMPBESSAS, ESTAMPADAS, ETC.
CAlITEla
CiltATlS. N. — A—K.

(Cada bilhete tem IO numerou.)
I'ara a sorte de 20:0003)—Em dinheiro 1009> rs.

o » n de 10:0003)—Em dinheiro õogp rs.
» » » de _i:UÜ0,3> — Seis grossos
volumes da—Historia das Províncias
do (tio da frata (em üespanhol) por De
Angelis. 36$ rs.

Para a sorle tle 2:0003))—Annaes da liio
de Janeiro, por lialihazar da Silva Lis-
boa, 7 vols. 10JS rs.

Paro as 6 sortes de 1:000.3)—Um jogo da
Vicentina, romance em 3 vols., do Sr.
Dr. Macedo, 3." edição. i.JD vs.

PIIAÇA. DA C0NSTITUIÇS.0 N. 64. Rs. 200® rs.

Os que não vierem ou man-
darem ao escriptorio fazer a re-
ibrma c pagar a assignaturà—
que é adiantada—como de cos-
tume, perdem o direito aos
referidos prêmios.

Typographia de Paula Brita
6â — Praça da ConiHimleõo — 64


