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O Snr. Conselheiro José Tho-
niaz Nabuco de Araújo.

A enfermidade do Snr. Conselheiro
Nabuco, que chegou a inspirar sérios
receios u sua familia e aos seus muis
dedicados amigos, vai cedendo, feliz-
mente, ás bem acertadas applicações de
seu hábil medico o Snr. Dr. Feijó.

Uma febre de máo caracter, que tor-
nou-se depois em uma peneuraoniu
aguda, tez que o Snr. Dr. Feijó dese-,_
jasse ouvir a opinião de seus collegas
os Snrs. Drs. Meirelles e Persiani, que,*
em conferência com elle, concordaram
na gravidade do mal, e nos bem acer-
tados meios com que linha sido elle
combalido e convinha que continuasse

si?*-
0 FILHO DO PESCADOR

Romance Brasileiro
ORIGINAL

POR

AXTONIO GOKSALVES TEIXEIRA
F SOUSA.

(Principiou no n. 1063.)
Laura e o bello caçador se-encararam;

soltaram simultaneamente um sorriso, c ura
rubor mais esquisito espalhou-se por seus
lindos rostos. Oh! esse mágico e lão bello
sorriso dos lábios do mancebo, essa vergonha
com que os ollios da uma bella esmaltam sou
rosto, quanto seriam encantadores nos lábios
e no rosto de Laura, si ella fosse innocenteI
Ali! eram dous sorrisos de amor, branda e
docemente desusados sobre essa mysteriosa
côr com que no milagroso instante do pri-meiro estremecimento do coração, com quono primeiro momento do enlevo dalma o
amor se-costuma a ataviar! O mágico, o doce
sorriso do caçador era o puro sorrir de um
anjo, porque elle era innocente, como a
pombal Laura, Laura, o leu feiticeiro e gentilsorrir seria o sorriso de um anjo, si tu toras
tão innocente, como o lindo caçador!

Laura linha consciência de' sua belleza,
para não ver que a surpreza do caçador era
por cila produzida; o caçador por seu turno
nãose-desconliecia para nào sentir o mesmo.
Elle pediu agua; Laura lli'a dou com sua pio-
pria mão, o pouco depois, passada uma bre-vo conversação, o caçador despediu-se.

a sel-o (como de fado o foi) recorren-
do-se ao que a allopalhia Iem de mais
enérgico para taes casos, e nas circums-
luncias. do illustre enfermo, que estive-
ra em delírio por mais de uma vez.

A vida do Snr. Conselheiro Nabuco,
(ão abalisado Jurisconsulto, conur ener-
gico e habilissimu homem de estado, é
hoje uma vida preciosa a Iodos e a Iodos
os respeitos.

Nós, que o conhecemo.s de perio, que
sabemos da pureza de suas.intenções, e
do que éS- F. capaz em negocios publi-
cos* fazemos votos pela conservação de
seus dias, lão necessariosá sua familia, e
de tanlas esperanças pára sua patria.

S. F. Iem sido visitado por homens
de todos os credos; e ninguém ouvia a
noticia de sua grave enfermidade, que
não se sentisse logo impressionado e
não desse como funesta a sua perda,

0 bello mancebo repetiu as suas caçadas
nos bosques du Copa-Cabana, e por conse-
guinte se-llie-repetia sempre a sede, que ia
saciar no bello copo de agoa apresentado pe-Ias lindas mãos da formosa Lama.

0 caçador já amava a Laura: ecomo vel-a
sem amal-a? mas seu amor era um amor
respeitoso! elle sentia que esse respeito não
era lilho de modo ,inas elle ignorava d'onde
elle provinha! elle a amava, mus tremia com
a idéa de amul-a! amava o suppunha impôs-
sivel dizer-lhe:—Eu vos-amo...—Elle sen-
tia quo a sua sensibilidade linha sido agrada-
velmente abalada pela presença dos encan-
tos de Laura! elle sentia que todas as suas
faculdades intellectuacs estavam oecupadas
pelas graças e pclo-amor desta gentil mulher!
mas todavia, não só senão atrevia a faltar-
lhe cousa alguma, como tel-a por sua
amanteI o elle com etTeito desejava est ir sem-
pre com ella e viver sempre com ellal __',
pois, um amor, mas sem a ardente cúbica
do amor... então não éamor seráamiza-
de? é mais do que ami/.adelseráamor de ir-
mão"? é mais que amor de irmãol é amor de
lilho? é menos que amor de lilho! mas emlim
é um amor, um amor que tem um mysterio!

Laura tambem já amava o caçador, mas
com um amor, que, bem imitando o do seu
lindo amado, ella própria não sabia compre-
hender esse amor e muito menos explicar,
iilla sentia pelo caçador quanto este sentia
por ella; e todos os seus sentimentos a res-
peito, eram em tudo, e por tudo, eguaes aos
do sou amante.

Durante os primeiros dias algumas cartas
foram trocadas entre os dous novos amado-
ros; o em uma só dellas nadase-pedia; e em
todas tudo se-concedia: engrandeciinentos

se o Brasil, tão falto de homens nota-
veis, viesse desgraçada men le a senlil-a
na pessoa do illustre Senador.

Todos os receios, porém, eslão desva-
necidos. S. E. acha-se livre de lodo o
perigo e quasi em estado de poder en-
Irar em convalescença.

ARTE DE GOVERNAR AS MULHERES.

QUARTA PHASE.

DEPOIS DE MÃI.

fConef«s3o._.
Depois de haverdes entrado no vosso ga-

binete, vos rccostüis em nma poltrona c com
a cabeça entre as mãos, pareceis entregue
a uma serie infinita de meditações.

— E' mais que provável, pensais, se nüo
é absolutamente certo, pelo geito que as

de amor, finezas, protestos, &c, e não pas-
savam disto. Por fim foi o moço caçador o
primeiro mais ousado, rompendo em pedir
a sua bella uma entrevista. Houve uma res-
posta; que em seu devido logar comparecerá
ante nós: por agora basta dizer que em uma
bella manhã em que o caçador sahiu de estar
com Laura, e seguiu para sua caçada, Marcos
veio ter com ellae lhe dice que tendo de ir
á cidade aquelle dia não voltaria sinão no
seguinte. Foi ao depois da sabida de Marcos
que Laura respondeu a cart^ em que o ca-
çador lhe-pedia a entrevista, para a qual
queria aproveitar a ausência do Marcos na
cidade.

Era noute: os objectõs já se-nâo-distin-
guiam, quando Laura dtrijiu-seao logarpao-
tuado. Longo foi o esperar, e o caçador não
apparecia: ella volta & sua casa, ahi pouco
se-demora, e segunda vez torna ao logar
para onde seu coração a attrahia com irre-
sistivelforça: ainda o caçador ahi não está.
A noute vae adiantada, enem o menor indi-
cio. Um amante faltar n'uma entrevista pe-
ilida a sua dama, e n'uma primeira entre-
vista?! Oh! será possivel uma tal infâmia!
Lama espera, e espera com aneiedacb. Quo
idéas de cólera e de horríveis desconfianças
não turbiilionam n'aquella vulcânica cabeça,
como acapelladas ondas no meio de um mar
tempestuoso! Não é mister descrevel-as...
aíguem, que tenha amado, pendente de uma
entrevista, pôde claro ajuizar dos furores,
que agitam o coração nesse momento!

Já se-resolvia a voltar para sua casa a
atrabiliária moça, bem enfadada contra <>
seu bello caçador: e de animo quasi firme a
uão voltar, quando imi vulto trajado, como
o seu bello caçador, para ella se dirije...
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cousas vão tomando, que aqui já so não
faz caso do minhas ordens e que a anarchia
não se detcrá em sua obra de destruição.
No ponto em que tudn está. só me poderei
salvar dando um verdadeiro golpe de estado.
!_' me preciso desenvolver toda a minha
perícia c ao mesmo tempo mostrar-me ina-
balavelmcnto severo.

E proseguindo n'cslc« pensamentos, por
..caso deixais cahir a vossa visla sobre um
volume da Historia Franceza, escripta por
um litterato da escola romanesca moderna.
Abris este livro, e percorrendo algumas dc
suas paginas, ricas de lições sublimes, cxcln-
mais coffio se n'ellas tivesseis deparado com
alguma cousa aproveitável:

—Que fortunal... Não tem a historia de
um povo muitos pontos de analogia coma
u de uma simples casa de familia? Tanto cm
nma, como cm nutra não ha governantes e
governados? Tanto na vida dos povos, como
na rida intima dc uma familia, não ha rc-
voltas o punições?Nao nos apresentam ambas
lições sublimes?

E, continuando a folhear, abris um capitu-
Io que trata suecintamento do reinado de
Luiz XIII, c onde o autor a respeito d'este
principe escreveu as seguintes notáveis linhas.

« Luiz XIII, que todos os historiadores
nos tem apresentado como um homem tão
fraco quanto taciturno, sem energia, sem
vontade, sem iniciativa c incapaz de governar,
«ra pelo contrario um homem de gênio c o
mais profundo político de seu tempo; éver-
dade porem que não pareria sel-o.

« E n'isto consistia lodo o seu poder e
elevado mérito.

« Richelieu, seu primeiro ministro, Bi-

Laura apenas o~vô, corre ao seu encontro,
dizendo:

—Tão tarde, tão tarde, meu lindo caça-
dor?..

—Cora quanto não seja o mesmo...
—Abi..
Laura solta um grito de sorpreza, dc susto,

i? do horror!., quer fugir, mas é tardei é
tarde, que uma dura mão dc ferro a prende
por um braçol Ob que não era essa mão de
ferro que se-esperava, era uma doce mão
carinhosa! nãrJtra a mão de um demônio,
na a mão de um anjo... e o anjo nào veio!..

CAPITULO XII.

Eü...
¦¦Tão precários são os nossos felices acasos, que nn lo-

ííar onde julgamos encontrar a ventura deparamos
roín a desgraça- o capitulo passado bem nos revelou
cst;i verdade! Muitas vezes aonde nos suppomns a
«¦•ós, e aptos para tudo quanto der a nossa in.ai.in_i-
cão, no momento, em que nos dispomos a executai-
ns. uma ppsada mão de ferro nos suspende, e atú
nos castigai

Caçador, caçador, aonde estás? Aonde es-
tiís, que não vens valer a tua amada! Ella,
por tua causa entre as horríveis mãos de um
assassino, epróxima á morte! ella... etu não
rens valcl-a'? Como"? e deixas indefeza a tua
amada 1 Caçador, caçador, aonde estás? mas
cmbalde é a voz do que te-chama! Mancebo
amador, como? Faltar a uma entrevista á tua
dama? A primeira entrevista, e pedida por ti
próprio! Que horror! que omniissão que, fal-
tal Caçador, caçador, aonde estás? Ah, que
o leu crime, uin crime de morte! Caçador,
r-açador, a tua dama morre, e tu... tu a aban-
«lonas no momento de sua dôr? tu!..

E com effeito, quem não se-oncherá de
cólera contra um tal procedimento?

chelicu, a quem se attribue erradamente a
maior parle dos feitos politicos que se deram
n'aquelle reinado, não passava de seu ins-
trumento, do uma ligura de papelão, atraz
da qual este grande rei, tão mal julgado,
se occultava tanto por modéstia, como por
calculo.

« Richelicu obedecia, como dócil e enge-
nhoso autômato de Luiz XIII; — . esto o
sou titulo de gloria. E' verdade que era
rllo quem tinha nas mãos as rédeas do go-
verno, mas também não é menos certo quo
era Luiz XIII, quemlhedizia: — partiremos
para Rocbella e d'ulli para casa dos Snrs.
do Thou o Cinq-Mars. Assim a reputação
de grande político, de que gosava o cardeal
de Richelieu, era usurpada. Ein vez de se
considerar n'elle unicamente o braço que
obrava, devia-se também attender á cabeça
que meditava e que ordenava.

« E' tempo de corrigir-se, para gloria
do grande Luiz XUI, esta grave e mui
saliente erro de nossa historia. »

Tão sorprendido, quanto admirado por esta
descoberta histórica, não podeis deixar de
pensar:

—Este modo indirecto do governar de
Luiz XIII, que ninguém ainda suspeitou,
ninguém a não ser o meu historiador, vem
ditar-me o papel que d'ora em diante devo
representar junto de minha mulher. Eu se-
rei Luiz XlII e cila será o meu cardeal
de Richelieu, isto é, o meu instrumento,
o meu braço, o meio pelo qual a ella mes-
mo governarei som que dê por tal.

Ah! clia pretende substituir-me e, só ao
leme, dirigira náo conjugai].. Pois eu acnsi-
narci!.. Segure no leme, segure muito em-

Entretanto para não criminarmos o joven
sem ouvil-o, vejamos qual foi a carta, que
elle endereçou á sua bella, eil-a:

« Belleza incomprehcusivel, mulher que
eu amo com um amor inexplicável e inintel-
ligivel; dogma impercebivel domou coração;
livro mystico do minha alma, onde ha um
amor todo do mysterio! Serás tu um anjo?
serás uma divindade? Eu nào te-compreben-
(Iol Serás tu um sonho ou uma realidade? Eu
não sei o que tu sejas; mas, ou illusão ou
verdade, eu te-amoI Sim, eu tc-amo, e nào
soi como! Quando te-amo, quero fugir de ti!
En quizera aborcecer-te, e te-desejo sem-
pre a meu lado! Tu és o que eu não sei defi-
nir; e eu sou o homem que te-ama, o que
maiste-respeita! No meio das minhas medi-
tações, eu te-encontro, como um anjol e no
fundo dos mcussonhoslu apparccesaos mous
olhos, como um pliantasma, que me-assusla
ou como um pesadelo, quo mc-opprime!..
mas eu mc-accordo, e outra vez te-encontro
pura, como a estrella da manhã; simples,
como a rola do prado; engraçada, como allôr
do valle; suave, como o luar dn primavera;
risonha, como a mais bella estação da natu-
reza; formosa, como o primeiro pensamento
de amor entre os teruissimos êxtases de in-
nocente virgem enamorada; e finalmente
bella, como um anjo! Tu então és tão suave
ao meu coração, como o amoroso suspirar do
enamorada brisa, docemente gemendo en-
tre o mimoso regaço das flores! Tu então
és um nardo divino tão ronsolador á minha
alma, como o é para as llores o derradeiro
orvalho de uma suave noute da primavera!«Entretanto nas minhas reflexões eu escuto
uma voz que me diz: « Consagra-lhe a tua
existência, porém ella nunca será tua; vive

hora, não me opporeia isso, pelo contrario
instarei para que o faça ealé estou capaz
do furçal-a a ter de nossa nüo o lemo sempre
nas mãos!...

A ella só, por conseguinte, caberão os
trabalhos, as fadigas do governo, c a mim
as vantagens e a gloria: A cila o sceptro
que vai-se tornar em suas mãos um macha-
do sem valor, a mim a varinha encantada
quo significará a força, a autoridade 'c o

E é assim que se governa ás mulheres,
em apparencia nos deitando dominar por
cilas E' assim que todas são dominadas,
aproveitando-nos de sua fraqueza, ou antes
exprimindo-nos melhor, da lado fraco de
seu gênio, de sua corda sensível, <e sobre
ella assentando o nosso poderio!

FIM.

Uma pagina da minha vida.
(Continuação do n. 1078.)

n.
Façamos como o usurario; oh! virgem,

contemos e recontemos os nossos thesouros,
desentranhemos do grande archivo do pas^
sado a sublime epopéia do nosso amor e
juntos a leiamos.—Que importa a distancia?

Podem por ventura todos os sons da ter-
ra, todos os bramidos do oceano fazer que
os nossos corações não ouçam nem com-
prehendam as vibrações intimas desse lio
magnético e mysterioso que invisivcl pren-
do, reúne o identifica, apesar da distancia,
dous corações que se idolatram como os
nossos?

para ella, porém ella não viverá para ti! E
todavia cila será tua, viverá por tua causa, e
não te-pertencerá!

Quando quero estudar-te, eu caio n'um
abysmo de incomprohensibilidadesl quando
quero comprehender-te, eu me-perco em
longos rodeios de um intrincado labyrintho 1
E com tudo, eu sinto que te-amo. Si tu és
desgraçada, então eu sou irrevogavclmeute
teu! mas se eu sou feliz, os nossos destinos
são um arcano do futuro! E todavia eu sinto
que te-amo, como o bom irmão ama a sua
querida irmã; e eu te-respeito, como o filho
obediente respeita a sua terna mãe! Tú não
poderás comprebender o meu amor, e nem
eu explical-o! Entretanto, eu te-asseguro os
meus respeitos, e dá-me uma entrevista:
eu te-protexto a minha obediência, e marca-
me uma hora; eu cumprirei as tuas ordens,
e aponta-me um logar.»

« O caçador. »
Eis aqui a carta, quo á formosa Laura

iodereçara o bello caçador. Vós a onteudeis?
nem eu. E' uma carta, em que so-pinta
um amor verdadeiramente extremoso, mas
também verdadeiramente incomprehensivel!
E' um amor cheio de receios, e são receios
cheios de amor. E' uma carta, que parece
um parto de uma imaginação escaldada.
Kós quizoramos d'abi arrancar algum fundo
de realidade, ou de moral, mas como? por
ondo começar, Analisar aonde? Notamos ahi
tantas cousas contradictorias, que é um nun-
ca acabar; são palavras, que não parecem
representar idéa alguma real, ou são idéas,
que nada nos podem revelar: e, si aqui exis-
te alguma cousa do verdade, ella é tão subli-
mo, que lhe não podemos attingirl

(Continua.)
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Não;—porquo a linguagem moda do nos-
so amor é mais intelligivel para nós, mais
eloqüente e mais sublime do que as notas
desso canlico eterno e grandioso que a na-
tu reza desfere ao romper d'alvorada ou ao
derradeiro adeus do sol que so retira.

Não nos importe igualmente o inundo,
oh I virgem, o mundo é hypocrita, des-
prczcmol-o com as suas hypocrisias.

O homem que sorvo a grossos tragos, no
calix dourado do prazer, todas as doçuras
enebriantes da vida é indifferente e surdo,
quando não insulta com Um riso de falsa
piedade ou do escarneo os gemidos profun-
(lamente dolorosos do homem que bebe gotta
á gotta todo o fél das agonias humanas nn
taça de forro cm brasa do infortúnio, em
cujas bordas ficam-lhe pogados os lábios que
so carbonisam!

Deixemos, pois, os homens com os sens
corações de mármore, com os seus risos
imolenles;—deixemol-os oh! virgem, por-
que esses homens são mais dignos da nossa
compaixão sincera do que nós da sua falsa
piedade.

Mais nos-merecem elles nma lagrima de
condoimento do que o innocente encarce-
rado de muitos annos que olha chorando,
mas orgulhoso beija os ferros que lhe es-
¦nagain os membros; porque este encontra
a sua felicidade na própria consciência o os
seus ferros, limpos de toda a nodoa, estão
sollando o maior, o mais sublime, o mais
santo de todos os marlyrios, o martyrio da
innocencia que faz lembrar a victima sacro-
santa do Gelbsimani.

Qantas vezes esses homens não procurarão
debalde suflbear nus abysmos d'alma, com

FOLHETIM
POR UM TRIZ

BOMANCli ORIGINAL

POR

<2A<3 A. A. 6fc££>

(Principiou no n. 1077.)
¦—0 que tens, Alberto?
—Já dormes?
—Não, penso e soflrol

__ 
—Dizei alguma cousa, tio Martinho; es-

tão todos trisles, como se tivessem assistido
a um enterro I

—Sim, haja prazer e alegria, o vinho é
a alma do contentamento; no fundo dos
copos só se devem encontrar risos e prazeres.—Safa, por um triz que não chorei com
a historia do Snr. Alberto, disse o tio Mar-
tinho enxugando um copo.

—Silencio, meus scnlmres, eu principio.—Nasci no dia de S. Martinho, em 12
de Novembro de 1797, por isso minha mãi,
(|uo Deos a lenha no' paraíso dos anjos,
deu-me o nome de Martinho!

—Ali! quo grande santo é o S. Marti-
niio! Em outro lempo ora festejado em
França com dansas o banquetes. E' o pa-drociro dos vinhos e dos patuscos; e o lio
Martinho virou um copo de um só trago.— Continue, tioMiirlinho.

—Fui crescendo: minha mãi mandou-me
educar, mas na minha cabeça nada entrava.
Um papagaio, quo ouvia ensinarem-me o 

'

o arruido frenético das suas alegrias, o grito
dilacerante de um remorso? — Quantas veses
elles não sentirão laivos de sangue no pro-
prio vinho das snas orgias!...

Ahi compaixão, compaixão para elles e
faltemos do nosso amor, somente do nosso
amor, virgem celeste e adorável.

Junius.

(Continua)

A FLOR ROUBADA.

Vai, minha mimosa flor.
E pergunta a essa ingrata
Por que tanto mo maltrata
Se lhe dou tamanho amor?!

Dize-lhe, que n'csse amor
Existe fidelidade,
Só n'elle existe bondade,
Vai, minha mimosa flor.

Leva-lbe dos lábios meus
Cm beijo sem falsidade,
E com toda a castidade
Deixa lá nos lábios seus.

Mas so ella ao recebel-o
Não mostrar-se commovida.
Foge logo, oh flor querida;
Em meus braços vem morrer.

22 de Maio do 1859.

Felismino Augusto Castello Branco.

A R C aprendeu logo o nome de todas as
letras, o bicho tinha talento, mas eu fiquei
sempre no mesmo estado; dir-se-hia, que
os ossos do meu craneo eram de ferro, e que
assim não deixavam entrar no meu cérebro
idéa alguma.

Que cabeça!
—E' verdade! Dizia a minha boa mãi —

esto lilho hade ser as minhas esperanças !
Entretanto iam correndo os annos; a boa
velha, que tanto mo amava, despediu-se
deste mundo, e eu fiquei só como um frade
em uma ce.lla!

—Coitado do tio Martinho !
Chorei o chorei, mas por fim o charuto,

o pagode e o namoro, dislrahiram-me um
pouco.

—Formei namoro forte com uma menina;
ali! cra galante como um jasmiin, fui vendo
a pequena e fui gostando; ella parecia con-
cordar cum o negocio. Um dia levei-lhe um
doce francez.

—Que palurdio!
—Ri-sü o Snr. Sargento M.ineco?
—Applaude a sua lembrança.
—A menina era rica, jurei casar-me com

ella. Tendo comprado roupa nova fui ves-
tido como um fidalgo a casa da pequena: vi
tres carros parados á sua porta, julguei que
se ia baptizur

Quem? a sua namorada?
—Sim, e o que tem isso? Hoje namora-

so desde o berço, mas depois soube quo a
peiMirrucha ia casar-se...

Que logro bonito!
Por S. Miirliiihol fiquei desesperado,

e por um triz deixei de fazer um casamento
rico!

REIMPRESSÃO |
da a

Carteira de meu Tio. $
_ Esta—2.* edição—acha-se á venda f,f na loja de Paula Brito, praça da Cons- g
\ tituição n. 64. g

Para que sa possa bem comprehen- É
fi der a originalidade, utilidade e bom fi
f gosto desta obra, aqui publicamos of
X que bastará para quo se forme delia o Ê
w devido conceito. »

INTRODUCÇA0.-£. cata-a.
CAPITULO 1.—Em que se prova (além de muita cou-sa, que quem ler saberá,) que o cavallo de meu Tioe incompatível com algumas estradas provinciaes d»nio de Janeiro, e quasi quese encontra um grandepensamento político chafurdado em um Iamarão.LAr..''.—Como depois de se demonstrar que ãs ve-zes ideas muito feias se encapotam cm phrases e pa-lavras muito bonitas, e que tambem ás vezes se per-de quem deixa o atalho para seguir a estrada real-convém o homem das botas em dizer quem é bmettendo^c na política geral, conta uma historia d»porcos e de milho, nue traz seu dente de coelho, ono tun delia se vé arder a casinha de um pobre e lo-go adiante ouve-sc um nêné, filho de um inspectorde quarteirão, lendo um artigo da Constituição doImpeno. "
CAP. III.—Como depois de considerações transcoden-tes sobre a Constituição do Império, prova-se até áevidencia, que é pela barriga quese governa o mun-do: raço uma conciliação, de que muito nos apro-vertamos, eu, o meu compadre Paciência, o cavallode meu tio e a mula-russa; admiro as idéas políticasde um estalajadeiro, que tem nariz e barrira de es-Udista; vou deitar-me, e tenho uma vitão, ouo medeiia de boca aberta. n

CANÇÃO DO PROGRESSO.
Vai tudo o melhor possivel;
Ob que fortuna lão bella!
Navegando em mar de Rosas,
Nossa patria vai á vela.

—A' saúde do noivo logrado, disseram
os tres moços deixando os copos vazios.Esta o a minha primeira aventura;
escutem a segunda.

—Silencio I
Estabeleci o segundo namoro.

Que Lovelace 1
—E' nm D. João de 60 annos
—Deixem-me fallar; na Igreja é só um

padre, que prega o sermão.
—Falle, tio Martinho, falle, disse Al- '

berto encarando o velho;
—Oh! que namoro, e que moça! isto, sim,

é que cra belleza! Aposto, que era mais
linda do que a sua Adelia, Snr. Alberto!

—Para que me faltais nesta mulher ve-
lha, estonteado!

—Eslá bom; era formosa como nm copo
de vinho, vaporosa como a fumaça de um
charuto, chamava se Gabriella; que cons-
tancia de mulher, o que amor que eu tinha
a olla! mas a mulher bella encontra sem-
pre muitos adoradores; appareceu um biltre
que começou a namorar a minha Gabriella,
enchi-mo de ciume, como Othelo, e como
Fayel! E o malvado desafiou-me a um duello.

—E aceitaste, tio Martinho?
—Aceitei sim, mas não aceitei.
—Já está toldado!
—Tinha dinheiro, comprei um homem. O

dinheiro é uma luz que serve para todas as
oceasiões; disfarcei o sujeito com barbas c
bigodes, comojeu usava então, e disse-lhe
que se fosse bater por mim.

E depois?
—O homem foi; o meu adversário já lá

eslava furioso como um lobo, porem com
olhos do lynce conheceu o engano, e não
quiz bater-se com um desconhecido.



A MARMOTA

Viva o dinheiro!
Fora o ideal 1
Viva o progresso
Material I..

A vida que nós passamos
li' contra a Constituição;
Mas não faz mal, qile é milagre
Da santa conciliação.

Viva o dinheiro, etc.

Isto dc pátria e virtude,
Honra e gloriai, só—poesia-
Poifer, dinheiro et coetera
E' quo tem gosto e valia.

Viva o dinheiro, etc.

Nosso altar é a algibeira,
Nossos deoses prata e ouro,
Nossa oração—venha a nós,
E o nosso Céo o thesouro.

Viva o dinheirol
Fora o ideal!
Viva o progresso
Material!..

CAP. IV.—Como 0 compadre Paciência fez-me levan-
tar da cama ao romper do dia; despedinio-nos do
Marca áe Judas, o continuámos a nossa viagem: dou
conta da visão que tive ao meu companheiro, que a
explica, como a cara delle; chegámos á uma villa
(cujo nome deixo no tinteiro), onde depois de tro-
pecar em uns artiguinhos constitucionaes, que está-
vam na cadôa rolando pelo chão, de envolta com os
tamancos do carcereiro, subimos á casa da câmara e
assistimos a uma sessão de jury, que fez o compadre
Paciência ter occasião de dizer cobras e lagartos con-
tra os sábios patriotas, adversários dessa instituição
perigosa.

—Eo homem?
—Voltou, contou-mo tudo o chupou-me

o dinheiro!
— lia D. Gabriella!
—Casou-se no mesmo dia com o seu

segundo amante 1
—Vinho, vinho, é preciso applaudir as

aventuras do tio Martinho 1
—Ahi c assim por um triz perdi a minha

segunda namorada 1 Ouçam agora a minha
Ultima aventura.

.—-Tudo está calado!
—- Tenho a guela seca, quero vinho.
—Este velho hoje fica com a moléstia de

S. Martinho!
. —Estava aborrecido do mundo e da vida.

—Vai ficando romântico; o vinho as
vezes faz issol

—Quiz abandonar as minhas namoradas
e os meus pagodes, lembrei-me de ser

- saldado.
— Quem, o lio Martinho!
—Sim, eu mesmo; assentei praça na tropa

de linha. Ali! rapazes, vocòs náo sabem o
que é a vida de um soldado de tropa de linha!

—Attençao 1
—O soldado de linha deve andar sempre

firma como uma estaca: carregado de espin-
gorda e mnchila, tem do marchar até o ofii-
ciai dúer—alto! é como a machina que em
quanto lem vapor não pára. Deve ser escra-
vo dadisciplina; se respinga por qualquer
cousa é fusilado. E' vida endiabrada; e em
tempo do guerra!

—Assististcs já a alguma batalha?
—Já, mas não sei contar nada dessas

festas de fogo e bala", porquo na em que eu
assisti morri logo no principio do com bale!

—Morrestes!

MONUMENTO
AO BRICSADEIBO

MIGUEL DG FRIAS VASCONCELLOS
E

a seu irmfto
FRANCISCO DE PAULA VASCONCELLOS

MARECHAL DO EXERCITO.

Estando a concluir-se a impressão desta
interessante obra, o editor, Pauta Brito,
roga a todas as pessoas, que se encarregaram
das listas dVssignatura, o obséquio de as re-
metter ao seu escriptorio, por isso que os
nomes dos subscriptores têm de ser im-
pressos no fim do volume.

A obra compõe-se não só de tndo quanto
foi publicado sobre a morte do Brigadeiro
Frias, o General Paula, como do mais que
o editor julgou dever adiecionar, encarro-
gandn d'esses trabalhos a duas pennas di-
versas, sendo uma dellas mui conhecida.

Assigna-se ainda, por estes dias, na praça
da Constituição n. 64.

Preço S&O00.

COM A P.ÍESENTE LOTERIA.

Os Snrs. assignantes que não
puderam até aqui mandar rc-
formar suas assignaturas da
—Marmota— e as pessoas que,
desejando assignal-a, não pu-
deram realisar isso no mez tin-
.—— i —*

—Sonhais, tio Martinho?
—Não, creiam no qne digo, já morri.
—O velho ou está doudo ou embriagado!
—No dia do combate aproximaram-se

os dous exércitos, o inimigo deu a primeira
descarga c eu e.hi morto. Levaram-me
para uma barraca, veio nm padre benzeu-
me e encommendou-me, depois pnseram-mc
em uma padiolu p;ira mn atirarem ao fosso,
porém os meus camaradas tomaram a pa-
diola com tanta violência, que cahi ao chão,
e puz-me logo toso como um defunto secol
Os camaradas correram de mim como se
tivessem visto a própria morte.

—Assim com o tio Martinho aconteceu
o mesmo, qne a Carlos V. que assistio ás
suas próprias exéquias?

—E' verdade; ao menos nisso sou simi-
Ihnnte a esse grande Imperador, que, dizem,
acabara fazendo relógios no convênio de S.
Justo!

—Mas, continue, tio Martinho.
—Temendo que não viesse algum cama-

rada mais ousado, que me quizesso matar
outra vez, dezcrlci do exercito. Ah! e se
tal não faço talvc. por um triz chegasse a
capitão.

— li oque fazeis agora?
—Vivo nns ruas c nos hotcqiiins como,

durmo o bebo com os amigos; o meu triba-
lho é o jogo, o meu regalo o vinho, namo-
ro o charuto e jogo e bebo como um cigano!

—Viva o tio Martinho.
—Ao jogo, ao jogo!
Ouve-se rumor, a casa fica cercada de

soldados, os moços saltam por uma janella
qne dá para um torrado e fogem, os solda-
dos entram, o lio Martinho quer também
fugir, porém é detido pelos guardas.

do, podem fazcl-o ainda até o
dia em que andar a 2." loteria
do corrente mer., sondo as nos-
sas cautelas dc — prêmio cm
dinheiro — do seguinte modo:

(Cada bilhete «em IO numeras.)
Para a sorte de 20:000*—Etn dinheiro 100» rs.

- _ de 10:0003—Em dinheiro .09 rs.
» » » de 4:000c>—Em dinheiro 30JS rs.

* ¦ de 3:0000—Em dinheiro 303 n.
Em geral toda c qualquer pes-

soa que assignar a Maumota, o
Archivo, ele, ou comprar libre-
tos, romances, poesias, musi-
cas, estampas, etc, na loja de
Paula Brito terá cautelas, —
grátis— dos prêmios acima,
na seguinte proporção: gas-
tando
De ãjft a 32£ rs. 1 cautela (10 nu-

livros).
De 3© a S-JJ) rs. 2 cautelas (20 nu-

meros).
De 5J£) a 7$ rs. 3 cautelas (30 nu-

meros).
De 7.J5 a 9JJ5 rs. -I cautelas (-40 nu-

meros).
Gastando 10££ rs. 5 cautelas (50 nu-

meros).
« — rritç-k da CanrtltuIçSo — «4

—A decifrada d» charada do n, antecc-
dente ê Pescador.

—Os vossos companheiros, velho?
—São os copos e as garrafas.
—Os vossos amigos?
—Se nào está» aqui è porque fugiram 1
— Pois estai* preso!
Ah! disse o lin Martinho deixando se

levar, pelos soldados, por um triz quo não
me escapo da policia 1

EPÍLOGO.

O sargento Maneco abandonou os cafés
e os botequins, c wmscguio alcançar as dra-
gonas de alferes da guarda nacional!

João. o Sacristãn, reccando-sc de cahir
algum dia nas mãos da policia deixou «
jogo o o vinho, começou a estudar e arran-
jou alguma sciencia para poder ser frade 1

Quanto a Alberto, Toi buscar na palria
dos poetas e dos pintores consolação c seien-
cia, partio para a Itália. B o tio Martinho?

Respondeu an jury por ser encontrado
em jogos prohibidos, mas o advogado fez
valer em favor do pobre réo, os seu. (Hl
annos, os cabellos hrancos, e o rheumalis-
mo que lhe sobreviera na prisão.

O tio Martinho foi absolvido. Depois co-
meçou a vender phosphoro*, « dizia sempre:

—Quem não <|uüer ter rheumatismo uão
vá morar na cadeia 5

Quando lhe perguntavam so os phospho-
ros eram bons «inalteráveis, respondia o tio
Martinho:

—Por um trit estão elles ardendo!

Fim.

Typograiiliia de Pau!» Brita
6i — Praça da C«isliUi"ção — 64


