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A UfiKSM.
As Intcrpellações.

« Mal estamos livres de uma, ji nos
mollcmos em outra! »—taes foram ai pa-lavras que machinalmente nos sabiram da
boca quando lemos no Correio da Tarde
a noticia das intcrpellações feitas pelo digno
deputado Bahiano ae nobre Presidente do
Conselho, o Snr. Senador pd» mesma pro-vinda.

O Correio Mercantil dando conta deste
facto, disse:

Qoante i primeira (definiu a soa oni-
nião). F

(Quanto i segunda... ficou no tinteiro).
Ora,_ como no presente caso não pode ser
applicado o provérbio—«Quem calaconien-
te» bem definida está para o publico a opi-
niio deste importante órgão da imprensa.

Muitas e differentes são as cousas que porahi se dizem a respeito...
Querem uns, que o nobre Presidente do

Conselho fosse quem provocasse as internei-
iações para dizer o que sente ao paiz qne

_ gQ&3BrargSaB.
0 FILHO DO PESCADOR

Romance Brasileiro
ORIGINAL

FOR

ANTÔNIO GONSALVES TEIXEIRA
E SOUSA.

(Principiou no n. 1005. Continuação do
n. 1082.)

No quinto dia, depois da celebre scena do
jardim, recebeu Laura uma carta; a letra
era de Marcos; ella estremece, abre, e lê
tremendo o seguinte:

« Forcado por minhas circumstancias a
abandonar para sempre o Rio de Janeiro,
quero que a meu respeito fiqueis completa-
mente tranquiUa: esqueçamb-nos de tudo
quanto entre nós houve; e este esquecimen-
to seja um esquecimento eterno. Amanhã,
pelas sete horas da farde, devo embarcar-me
no láigo de Palácio, e no seguinte «fia sahi-
rei para sempre desta terra.

« Aproveita esta occasião pata ser justoantes de minha partida. Â pessoa que nofundo do vosso jardim appareceu em vosso
soecorro, e a quem deveis ávida, era o vos-
so escravo João.Adeus, sêdefeUz. Jforco». »

tanto ama, » por cuja dignidade e prospe-ridade tao zeloso se mostra.
Querem outros, que tal resolução fosse to-

mada sem intervenção de S. E.
tio primeiro caso, o chefe do gabinete

pode dár opinião tua.
No segundo... Hoc opus hic labor est!..
i Não será cedo, para que uma tal

provocação se faça a um ministério noeo,
e que ainda não se acha de todo organisa-
do?., talvez.

A ARCA DA FAMÍLIA
rigiual

POB

**^ A. A. (<§^*j.

(Principiou no n. 1081.)

_—Não tenho quem choro por mim, não
irão molhar de lagrimas a minha sepultura,
morrerei como tenho vivido, ignorado e
esquecido de todos. Aqui, fechado nesta
oílicina, acabarei com o meu infortúnio.

Laura respirou ao ler esta carta.
Marcos pron.et.eu ao seu vencedor quaii-

to este quiz por medo da morte; cumpriu
quanto prometteu por medo da justiça.

A carta"Rorém de Marcos não era assás
suQíiriente para tranquillisar Laura, era mis-
ter verificar-se quanto Marcos nella dizia.
E' verdade que os escravos de Laura ha-
viam antes assegurado que um homem da
cidade tinha ido ver a chácara de Marcos pa-
ra compral-a, o que em parte confirmava a
carta do mesmo; porém isto cra pouco, que-
ria-se nma prova evidente, isto é, exigia-se
ver Marcos embarcar e deixar o porto.

Laura não era uma dessas almas innocen-
tes, que ignoram até onde cbega o poder de
um malvado, e Marcos não era um homem
que deixasse impune uma affronta, para quenão fosse continuamente perigosa a sua pre-sença.

Si acreditarmos nas confissões feitas porum homem que foi preso na praia de Bota-
fogo, veremos claramente as intenções de
Marcos, e admiraremos o seu talento parauma vingança. Este homem, preso por ter
dado uma facada por causa de jogo, foi co-
nhecidp na cadêa por alguns de seus antigos
comparças, convém, saber ladrões da celebre!
companhia de Marcos. Passando-se-lhe re-
vista em tudo quanto trazia, achou-se-lhe
uma carta que havia recebido na véspera dei
sua prisão, a qual fóra no dia em que Marcos
devia embarcar: esta carta dizia o seguinte:

« Amigo, eu vou até Üha-Grande, pois

Amanha acharão o mea esdivfr, e todo omeu martírio, todo meu t mor Beira occultono escuro de uma sepultura. André fechou os
porlas da sua alucina.

—Meu Deos, penico para o artista pobreo desgraçado, qne cedo desesperou do mun-do a d„s homens. Virgem da Deos, tende
piedade da minha alma...

— Soecorro, soecorro, Snr. André.—Esta vozl
—Abri, Snr. André.
—Pedem soecorro, vejamos; quanto aomeu destino, já eu tracei o seu fim; e An-dre abrio as portas da sm sala.—Oh 1 sois vós. minha velha.—Sim, vim pedir-vos soecorro.—O qne ves acontece?
—Dirigia-mo para vossa casa em pro-cura da minha esmola, porém alguns vadiose garotos começaram a zombar e a rir-sede mim, e o esearneo, o insulto chegou atanto, que me arrancaram a mantilha dacabeça.
—Miseráveis, vis como os cies, qne mor-demos que encontram: mas agora,, minhaboa velha, estais livre de tudo.—Ponm estais ISo pallido, Snr. Andri!disse a velha olhando para o moço.

no curto espaço que tenho não achei embar-cação para um porto mais perto. Apenas allichegue, voltarei no primeiro nav» que paraaqui voltar; e então uma boa fortuna nos es-
pera. Lembra-te.—Marcos. »

Ora, o sigillo das cartas não tem tão am-
pio circulo, que abranja nelle os extensosbraços da obessa Policia; e essa velha matro-
na pouco escrupulosa em segredos, e curiosaimportuna a ponto de indagar, e tudo querersaber, não é lá muitoamiga das formulas po-lidas, nem de ceremonias sociaes para comáquelles a quem toma debaixo de seu inime-
diato cuidado. Este homem preso, pergun-tado e reperguntado, sobalgumas promessas,confessou que Marcos, que adoptára este sap-
posto nome, se-chamava Pedro, e que fóra
capitão de uma quadrilha de ladiões, de queelle fora um, como tenente; este Pedro com-
quanto já mais rico ainda não tinha per-dido o caridoso amor de guardar aquillo, queseus donos guardavam mal; que Pedro amea-
çado por alguém, de quem jurara vingar-se,
si esse alguém fosse vivente, ia deixar ©• Rio
deJaneirosema menor demora, más com
firme propósito de voltar logo; e que então
deveria estar occulto em sua>císa, at# ir ar-
recadar os bens de uma ricai viuva, morado-
ra na Coptr Cabanav â cuja -vid* Pedro diriater incontestável direito, po* causa dé algu-
mas razoes de queisas, que eontrt eHí. tmba
de quando foi seu visinho. A estu deelam-
ções seguiram-se outras que não dMénrres-
peito á nossa historia. (Continua.)



-O trabalho...
. Taromeis, ah ! e estas armas] Será pos-««I, Snr. André! Vós que tendes uma Jíí,tao pura, que mostrais lera caridade o a fé«e ura santo, querer tentar contra a vossavida 1 estais louro: Que aquelle que não temle no coração, que não crô piamemto emDeos, procure commelter tal crime, nossocrer, porem, que vós, ainda tão moço dealma celeste, ile coração de anjo, e que',e„-des ideas puras e claras de Deos, LVesso

praticar essa fraqueza, esse crime X neml)eos perdoa ahi é o que não posso crerlEstas louco, Snr. Andrél-Os infortúnios, disse André pallido eliiocomo Qjgelo. p«"iuo e
--Fallais de infortúnios, e tendes 27 an-nos! eset.vesseissoffr.do, oque eu tenhopadecido se tivesseis SO annol de tormon-tose de dores, oque dirieis, moço? Escuta"-vos que tao cedo desesperasles du vida, ou-vi a minha historia, senhor.
Andrárecostandoa cabeça sobre ns mâoicomeçou a ouvir o que dizia a velha '-A minha historia é curta; a minha vi-da podia-se descrever com uma só palavra-marly,,o!_Já fui rica e feliz, enãl"nbem moça Meu pai chamava-" e Arnaldopoder-se-hia chamar Catão, se vive_T „„

ui formosa: os annos, a miscria e os to,mentos parece que se reuniram para „eear~esta ,dea. Amei e fui amada, SnV. AnuVe-™s para que contar-vos ag„'ra o amor „'dente de dous jovens de 20 annos^O amor quando é intenso allucim, a rizao: conhec. que breve devia ser mãi M™pa. a e então ignorava tudo; porém no ,£que t.ye o meu filho, pai deie i„7cli" vetter comigo, e disse-me, que o nosso amor
teudoaetC:bert°' qUe° meU Pais^i"etudo, e que o procurava perseguir- e„línnao se. como de susto não morri- sal,.?quanto meu pai prezava a honTa, é' ast

pobreEvUerh..,a8'',ma "«¦ "^ «¦- *
—Continuai, minha velha

deitou ao pescoço... ue-O que? perguntou André tremendo.
coroloürsSa,,,ade0,,rü'',reSaP--

— Abi..
—O que tendes, Snr. André?

v , ' conli"uai. eu vos peço.
n™7_ i mCS'no instante O""' bater ãporta do meu quarto, meu pai entro.. ._««•que o vi perdi os sentida tj 

"
Quando tornei a mim, soube no d nguinle. que o pai do meu fi.hotinL „„,,?'salvar-se, saltando por uma janên' 

Pfl° °
encontrei mais o meu filho, Znltl 

"!°

me°u°S 
Ín„te-ÍMman,e '°UCa; >« o"

erda^^oreceTaTr/ir1 dESCÍ-
procura" de meu filL. T P°laS'Uas em

— Meu Deosl
-Sentis alguma cousa, Snr. André?—«ao, acabai,senhora...
—Tendo perdido o meu filho, perdi ir sao esqueci-me de tudo; oomo™! S pedir

A MA 11 MOTA

~«i? sei' nSo rae '«"níro...
ser^, 1uoí™graça; Porém não vos dis-seram o que to, feilo de vosso filho?—Nao ouvi fallar mais delle—Meu Deosl Mas então dizei m. -°<^.™hourmX2^o*ma

—Ueiiai-me lembrar.,, ahi sim i,„L

-4?"i:r^sis^-es-

—Minha mãi!

—Sim minha boa mãi, ahraçais o vo«n

respeitáveis Tios, peia CCI..-7_ „que na pessoa de V F;.Crlm 1a« tenho derecjdo oS,o„ALfVia,Uvna?SCrá<,(-'s™«-
«'odeJaudrO)30|i-;Vasconce„o,_

O EDITOR

F de Paula Brito.

*>ÜAS PALAVBâS
SODRE O PASSAMENTO

DO

BRIGADEIRO
«ICUELDEFItrASEVASCO.VCELLOS.

(Continua.)
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MARECHAL DO EXERCITO

OIK.reeid«aacn BobrIlll„_
O EXM. SR.

MAMEL DE FRIAS VASCOMELLOS
PÜESIDESTE DO PARÁ

PELO EDITOU

F. DE PALLA BfilTO

AO
ILLM. 1-.SH. SNR.

MANOEL DE FIÍIAS VASCONCELLOS

aroulodac_rte,eactu_il4ide-lcPd7J-°
Província do Pará.

SNR.

ob^lt^o^tfinl " PUb*ÍC'',ÇSu *«*
srdoZT»"-^--^-
Zce'l.os°, ^^^|fue' -d« W« e V.l
Francisco de l"ul'. v? 

""T ° maredl;"

ce,fdeô SSS-ii^K"™ des1?í0S' offe«-
Militar brioso ao h.»*.""'0 ,"iblincl°' a°

do.aceite-o v. ^J^^rmZ^Z

Coilcccionando o, diverso» ,„.raodo paSMu,c„loaíri?rusl«r- qr> P°rBucl de Frias c Vnscuncelln- 7 br,Badeiro Ali-
pe o, diirorente., oigtaKL ÍL""" P'"""cado..1 «tica, n5o tiven.0,%- £°nos*? 

Imprensa jorna-

laçar acima dc iodis os om™ I í™' sabid° <*<-ennobrccida vida neceSw K. mcns; Dâo- «»
Perdurarei. illa de um '"«numento mai,

Esse monumento alai eslá ,¦,¦ «ao piildico, quen-eüepoTlc admi™ 
aprcsenta"><«

doa_qnc o l.o.nein p^e h le^„ °Srio sul,f-

^'™r.^^i-^*>fs,,mpl0?<te
sempre põile exnrcsM. f do l,omc"> Kems..nai,„a.' ocS;.^í,s¦^vas^o.¦,o3,•sc•m,'mcn,í,» *concepções, e o loiabS', vhas"SS,mo em s»»«
¦»companllal.0 c„, EST^ÍLJ"»»»»,,»*» pode""!'« os se,,., enlevo" »,.,,^ q"e Clle d;i- ™''nenios. ü ,,„c I a 

"lu' 
, . 

S<? M',s arrel«'»-
como „ús a LaZa"^ &££?" 

a sa''d"de
» •'"r, essa dur qile „"![^Z P*1™ Pi«lardor q,,e ames nosqfaz,e,„mfldS ° MngUe> essa

"'. foi diio; tndis as sna, .ilf"1 *i° illuslre "or-
"•oradas, à.aio VpeTmmT^ '°tam com,De-

Rencia. Qua,,,,, V^tZZna?d^ 1" 
'°M-

flores cvoresiiiias .. „L- , an"° l0'las essas-Mar o^r ; J SI,? ««« eng"

poSe?'iLrosvimcon%KTo..sde ,odo"»-
porpennasmui hábeis fòían « , ,'"'"B0S 1ue.«qui publicados, e s5o os oue ,f ?,'°S ^ s"e"'
n« 68 e Si. se acham nas pagi-

Duas paiaíras mais:
co„.e.:.;,ty';:0e ^Tz^* «°»°»uon:i
JUlítan. o sentimento do h.sm T'?q"e"es í"6"«bre, cousa rara entre ni £' 

° ''¦'"f810 e do
<'o», poden. esias t^^J^Ktaub P°'' '°-
nco c o pobre, a arisir,. ,„¦ lr de l"oleslo. O

'-'.que o .U'níi^1e^d„P_e.^0,nU!o•™tfre,^o Paiz-
b'uir no coração do lioinen.. C ''°d<i eil,in-

''esas de quese compõe o volume.
PriiHeira parte.

Artigo do Correio Mercantil de 27 de Mai„
FriaPs r 

^ S?br,° » W^i« Migue dóirias; Correto da Tarde.
Discurso pelo Snr. Dr. Ernesto F,„ i •

P rt>s d» r.,-_ «-.iiesio fredericori res de Camargo, como orador da S Ada Instrucça-o, recitado ao dar-_c* à £'pulturaocorpo d0seudig„„ {£,£*Discurso rociado no mesmo acto n»l« e

Discurso, recitado na mim do sétimo *a
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pelo Snr. Dr. De-Simoni, como orador
da S. Amante da Instrucção.

Artigo do Noticiador Curioso.
O fallecimento do Snr. Mignel de Frias e

o Jornal do Commercio; artigo da Patria.
Oblação, pelo Snr. Luiz Antônio de Castro.
Tributo de gratidão, pelo Snr. Dr. José

Thomaz de Aquino.
Algumas palavras recitadas por occasião da

missa mandada celebrar na Igreja do Car-
mo, offçrecidas ao seu amigo o Snr.
Antônio José Dias Moreira pelo Snr. F.
J. Bittencourt da Silva.

O brigadeiro Mignel do Frias o Vasçoncel-
los; artigo do Snr. Dr. João Ricardo
Norbcrto Ferreira.

« Hoje por mim, amanhã por til» artigo
da Marmota.

Discurso recitado no Pará pelo Snr. Major
Cattete, no acto da missa mandada ceie-
brar pelo Exm Presidente o Snr. Manoel
de Frias Vasconcellòs.

O brigadeiro Miguel de Frias Vasconcellòs,
artigo de uma penna mui hábil escripto
expressamente para fazer parte do Mona-
mento.

Honras Militares feitas ao finado Brigadeiro.
Segunda Marte.

O General Francisco de Paula Vasconcellòs,
artigo do Snr. A. J. Rangel de Vascon- :
cellos d'Antas.

A' sentida morte do General Francisco de
Paula Vasconcellòs, artigo do Snr. F.
Eleulerio de Sousa, escripto sob aponta-
mentos dados por amigos íntimos do fal-
lecido General.

Lista dos Subscriptores.
Este volume, contendo do 90 a 100 pagi-nas de impressão, assigna-se o vende-se

na praça da Constituição n. 64, loja de
Paula Brito, editor.

A influencia dos dias lunares
SOBRE O DESTINO DE ALGUNS HOMENS.

A lua nõocxercendo[uma influencia direct.
sobro certos acontecimentos d'este mundo,
torna-se por isso mesmo ainda mais admi
ravel, por isso que tom presidido muitas
vezes ás principaes phases da vida de gran-des homens.

Façamos sobro este assumpto algumas
considerações.

Luiz XVI nasceu a 23 de Agosto de
1784, quinto dia da lua. Subiu ao throno
do 10 a 15 de Maio do 1774, pelo quintodia da lua. A Convenção decretou a aboli-
ção da realeza a 21 de Setembro de 1793,
quinto dia da lua. E Luiz XVI perdeu sua
coroa n'esto dia; foi condemnado pela Con-
venção á guilhotina e esta condemnação
tevo lugar a 17 de Janeiro de 1793: ainda,
no quinto dia da lua! Como são admiráveis
estas coincidenciasl

O imperador Napoleão I nasceu a 15 de
Agosto de 1769, e, segundo a epactaMecimo
terceiro dia lunar. A 3 de Abril de 1814
o senado declarou o decaimento de Napoleão
do throno: a 3 do Abril de 1814 com pie-
tava-se o décimo terceiro dia lunar. A bata-
lha do Waterloo, a 18 de Junho de 1815
dia fatal para Napoleão, foi dada quando
a lua estava no seu décimo terceiro dia dà
giro. Vê-se quanta coincidência- existo,
entre estes dias e o dia de seu nascimento.

O rei CarlosXnasceu nofrigesimo quin-
to dia da lua, e subiu ao throno em conse-

quencia da morte de seu irmão, Luix XVIII,
que teve lugar a 18 do Setembro de -1824.
Nesse dia a lua estava no vigésimo quinto
dia do seu curso. Não houve coineulencia
entre o dia lunar e o dia de sua abdicação
que foi om Julho de 1830.

O rei Luiz Felipe I nasceu a 6 do Onlu-
bro do 1773;. estedin. cahe. entre décimo
nono e vigésimo lunar.: Luiz Felipe foi
chamado ao throno a 7 do Agosto de 1830,
prestou juramento-a9. A Lua estava então
entre o décimo nono e o vigésimo dia de
seu curso. '

A 24 de Fevereiro de. 1848 surgiu inespo-
radamente a republica, o nn mesmo di-
o rei Luiz Folipe abdicou e exilon se. A lua
apresentava ainda o seu cortejo de coincia
deneias.

O duque do Orléans nasceu a 3 de Sc-
tembro de 1810. Esta data dá á lua cinco
dias. A 13 de Julho de 1842 o principe
saltando do seu carro cahiu para nunca mais
levantar-se, porisso morreu quo algnns ins-
tantos-depois. Esso dia era ainda outra voz
quinto o lunarl

Quem remontasse aos séculos anteriores
veria entre os homens celebres desses tem-
pos os mesmos phenomenos acompanhando
o din de seu nascimento e o dos principaes
acontecimentos que influíram na sua vida
publica ou privada.

Segundo os mahometanos, o sen prophe-
ta Mahomet nasceu na conjuncção da lua
nova. Sua fuga, a hegira, foi nesse dia.
Nossos escriptores modernos estão de acc<>r-
do n'este ponto com os Mahometanos. Fau-
cceur o outros dizem comtudo que elle fugio
do méca sessenta e oito dias depois de 16
do Julho de 122, época da hegira o da lua
nova do Julho d'esso mosmo anno.

Os Mahometanos e chronologistas que-
rom tambem quo Mahomet morresse cm
uma conjunção lunar, e lixam a ápoca de
sua morte em 8 de Junho de 63*!.

Se Mahomet morreu n'essa data não existe
conjuneção lunar, poisa lua por esta occasião
contava doze dias pouco mais ou menos.

Querem tambem que Mahomet lenha
morrido ao 73 annos do idade, e dizem
que nasceu a 10 do Novembro do 570 Ti-
rando-se 63 de 633 resta 569, e então este
legislador teria nascido no anno de 569 de
nossa éra. Se nasceu á 10 do Novembro de 569
ou 570, nenhuma das datas apresenta con
juneção lunar; pois a 10 de Novembro da
aquelle anno a lua estava no seu vigésimo
terceiro dia, e a 10 de Novembro.d'esse
ultimo anno estava no approximadamcnte
no sou quarto dia.

Ha por conseguinto mais engano nas da-
tas de quo nos dias lunares, porisso quo os
sectários do Maliomet menos facilmente se
enganaram mesmo porque enlru elles todos
os acontecimentos são contados em relação
á lua.

Assim o certo que o n. scimento, a fuga
e a morte de Mahomet tiveram lugar sob a
influencia de uma conjucção lunar.

O NOVO SALOMÃO (»).
Morreu cm Gênova, quando esta cidade

ainda era governada por um dogo, um rico
o antigo navegante, deixando uma immensa
fortuna, e cujo.palácio valia .tanto quanto
erasufficiente para enriquecer duas famílias.

(1) Imitado (segundo diz o sen autor) dos Cm-
tos em verso de le Grand (1'Aiissy.

Esse millionario. tinha um filho único, nas-
çido na America, e nella residente. Seu paitinha por costume, visital-u de tres em tres
annos; mas nma morte repentina veio pôrtermo ás suas viagens.- ,

As autoridades de Gênova escreveram aa
herdeiro do morto,.para qae viesse receber
0-herança paterna: esse bordei ro com effeito
embarcou-se;.mas soube-se em breve que o
navio em qae vinha'naufragara,- morrendo
toda a equipagem, o qne só o feliz herdeiro
delle escapara.

Quiuzo dias depois um mancebo agresen-
tou-se ao magistrado encarregado de velar
sobre a fortuna, e disse-lhe:

. —Chego agora mesmo da America, o so u
esse lilho do riço navegante fatlecido, que,sendo salvo por Doos de um terrível nan-
fragio, vem reclamar a herança de sen pai.O magistrado ia reconhecel-o avistado
concurso presente, quando um outro man-
cebo tambem apresentou-se, dizendo:

—Fui salvo por Deos de um naufrágio,
vindo da America, para receber a herança
do meu f.dlecido pai.

O juiz franzio os sobr'olhos, e não se ma-
infestando a favor de algum delles, adiou o
negocio para o dia seguinte: mas, ao sahi rem
da sala, um outro joven se apresenta, excia-
mando:

—Ai de mim! morreo meu pai, e ea
venho arrecadar uma fortuna comi que jánâo contava: fui miraculosamente salvo de
um terrível naufragiol...

—A1 vista disso, disse-lhes o juiz, d'aqui
até a noite veremos que a prole do defunto
é lão numerosa como a do patriarcha Jacob.
l-speru remos vossos irmãos, já quo vós todos
sois li bos únicos!

Comtudo ninguém mais veio. No dia
seguinte o magistrado subio para a sua
tribuna; os senadores e o doge, seguidos
dds pessoas mais distinetas da cidade,: vie-
ram assistir a esto celebre processo, cujo
aniiuiicio havia excitado ao mais alto pontoa curiosidade publica.

O juiz, homem de espirito, ouvio com
muila benevolência os três pretendentes,
que faziam valer seus direitos como incon-
testaveis, invocando cada qual a seu favor a
justiça divina e a equidade humana.

Houve entre os espectadores consideráveis
apostas; ninguém se atreveria a decidirem
ultuna instância sobre tal questão. O doge c
os mais velhos senadores olhavam-se reci-
procamente; e os procuradores já so rego-
sijavam com a idéa do uma longa o lucra-
tiva sério do processos.

Entretanto o juiz levanton-se, pronun-
ciando estas palavras, que foram ouvidas
com respeitoso silencio:

—Meus caros amigos Americanos, é bem
possivel que tenhais sido até hoje mui ho-
nestas pessoas; mas to menos ( permitti quo
vol-o diga) presentemente ha entre vós dous
audazes impostores. Quaes de vósserãoíl...
Eis todo o problema. Pois bem. tragam
para esta sala o retrato do pai destes se -
nhoresl

Trouxeram o retrato, que foi pendurado a
uma parede da sala. A' sua vista ps tres
herdeiros desfizeram-se em lagrimas, reco-
nbecendo a querida phisionomia do autor de
seus dias. O juiz proseguio:

—Acalmai um pouco a vossa- emoção, se
vos é possivel: tome cada um de.vós um
arco e uma frecha; ide -postar-,vos, em- frente
do retrato, no fundo da sala; e aquelle que
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d'entre vós tocar no alvo por mim marcado,
traspassando-lhe o peito, ganhará a herança.

O primeiro mancebo, que dizia ter vindo
da America, disparou a sua frccha, cra-
vou-a na cabeça do retrato do seu próprio
pai, e arrancou-lhe um olho.

Osegundo, atirando tambem por sua vei,
traspassou a garganta da veneranda efSgie.

Quando porém o juiz designou o ler-
ceiro, elle quebrou indignado o seu arco e
a_ sua frocha, dizendo que antes se deixa-
ria matar do que commetter um tão nefando
sacrilégio sobre a santa e nobre imagem de
seu pai 1

—E's tu o filho único e legitimo herdeiro,
disse o juiz levantando-se: depois,descendo
majestosamente da tribuna, abraçou cor-
dialmente esse terno e piedoso filho.

Toda assembléa applaudio-o frenética-
mente. Então o doge, erguendo-se tambem,
exclamou:

— Ao filho virtuoso e veneravel— a
herança e a nossa dedicação! Para o juiz, não
só a nossa unanimo admiração e profundoreconhecimento, mas tambem a toga de
senadorl Para os dous atiradores, emfim,
a America, com seus monos e papagaias!..E como elles dizem que de lá vêem, para Ia
voltem, sendo primeiro ambos açoutados
publicamente na praça principal desta cida-
de. Quanto ao retrato, ficará nesta sala,
como um eterno testemunho do espirito
esclarecido e da sem rival equidade do juiz,
que merece incon testa velmente o bello opi-
theto de —Novo Salomão.

* * *
L. M. do Couto.—Trad.

Teus olhos.
Em tem olhos, liitüia, mais negros que a noite
Doudeja a volúpia com louco folgar I
Teus oilio» me prendem, miniralma fascinam,

Me fazem te amar.

Teus olhos sintillam mais lindos mais firmes
Que estrellas de prata, nos céos a brilhar:
São svlphos mimosos pétalas de roza

A vida, a libar.

Pureza, innocencia, candura e meiguico
Na luz de teus olhos se vé fulgurar;
São olhos divinos, teus olhos formozos,

Meu anjo sem pari
Teus olhos tem fogo, que queima queabrasaÁquelles que querem de perto os mirar:
Eu quero, Ritilia, na luz de teus olhos

Meus olhos queimar!..
S. Cristóvão, 30 de Junho do 1859.

J. L. da S. Nepomoceno.

E's meu pai,—és minha mãi,
E's meu anjo tutellar,
E's- metade de minh'alma,
E's virgem do meu pensar 1

E's fonte manancial
Onde eu bebo o meu prazer,
Ou imagem qu'ou adoro
Por animar meu viverl

E's o pharol que me guiasNo peregrinar da vida,
0 meu- prazer—minha gloriaMora em ti—mulher querida I

Tenho tanta confiança
Notou amorvirginal,
Como tenho confiança
Em um amor maternal.

S'accaso por teu respeito
No mundo soffrer tortura
Os abrolhos—serão flores,
O soffrer será ventura.

Rio, 12 de Abril de 185».

A. J. de C. Júnior.

^*M**mt^_____________________-^^^^

Charada.

Anccdotas.
Palavra lie lnglea.

Um inglez, tendo á sangue frio matado
sua mulher, foi preso, e levado á presençado juiz, este lhe perguntou o motivo por-
quo em vez de matai a não preferio sepa-
rar-se simplesmente d'ella.

— Por minha honra I respondeu com
orgulho o aceusado: nós não podiamos mais
viver unidos, mas no dia do nosso casamen-
to jurei náo separar-me d'ella antes de sua
morte, e portanto não poderia fazei-o sem
faltar a minha palavra de homem de bem!

GENEROSIDADE.
No anno do 1745, depois da batalha

fatal de Culloden, o principe Carlos, filho
do Pretendente, como então se chamava,
isto é, o Stuart que reclamava o throno de
Inglaterra em opposiçaò a casa de Hanover,
vagava por muitos dias em perigo de morte,
se fosse descoberto.

Elle dormia nos bosques, recebendo o
alimento da caridade dos qtie o não conhe-
ciam; e finalmente depois de uma tristo
jornada de trinta milhas á pé, chegou a casa
de uma pessoa, que era seu adversário, o
valeu-se de sua generosidade para protegcl-o.Os direitos do principe infeliz ao throno da
Inglaterra, faram esquecidos nas necessida-
des de um proscripto errante, e foi protegi-do fielmente pela dita pessoa, até que podesse
partir com segurança. Descobriu-se afinal,
qne o principe se escondera na sua casa, èfoi levado perante os juizes, que tinham
todas as provas, o só esperavam pela sua
presença afim do proferirem a sentença. Oréo pedio licença para fallar, a qual lhe foiconcedida; e dirigindo-se aos juizes, lhesdisse* ha algum d'entre vós que, em meulogar, não reeebesse o protegesse mesmo, ofilho do Pretendente, quando se valia da
vossa honra, e o exporia a ser sentenciado?
Este discurso obrou como a electricidade, eteve tão bom resultado, que o preso foi solto.

RECEITA.
Po.MAD.V FINA PABA OS CABELLOS.

Tomai:
Tutano de boi purificado.. 290 grammas.Fazei fundir, oajunt.i:
Óleo de amêndoas doces... 25 grammas.Cold-cream  15 s

Deixai esfriar, depois incorporai, batendo
com uma espátula:
Tintura de quina  8 grammas.Baunilha  4 »
Essências de rosas  15 gottas.Rebatei em todos os sentidos até que te-
nhais uma massa perfeitamente homogênea
e sem godilhão.

Já quo tens tempo bastante
Para me andares buscando,
Roma, rema, charadista,
Que eu tambem irei remando.

Sou principio, sou causa, explico a essênciaUaquelleser, que pensa, vive e sento,E na terra não ha ser, existência
Que eu não haja creado certamente.

Porem, meo Deos, quantas vozes
Coberto de andrajos, mesto.
Sem ter direito a protesto,Supporto duros revezes
Sob a rodilha e o moo cisto?

Ciu! ciu! ciu! ciul
Ouço, vou, na carga pegoCiul ciul eá cabeça
O mundo quusi carrego  2

Menos valho, apesar de ser composto
Dos meos cinco elementos;
Porem sem mais comentos

No extremo final me soja postoUm chapéo a feição, de certa forma.

Serei do gosto e norma
Do certo iô ió
Que é doce e so encontra
Somente na terra
Em que ha quimgombôSom gorra o appensa
A uma figura
Eu tiro lhe a altura
Mis em recompensa
Lhe dou mais doçura

CONCEITO.

E's, menina, és mui travessa
Mas ah' que bem que te eu quero,
Quando te vejo chorar
Quasi, quasi desesperai

Não choresl Queres ao baile
Ir garbosa, ataviada?
Queres um rico vestido,
A mais custosa arrecada?

Queres ir, meo anjo amado.
Por capricho a alguma festa?
Queres, que depois da benção
Te dê um beijo na testa?

Queres, que affron tando a morte
Baratêe prompto a vida?
Envista com o mesmo raio
Só por ti, minha querida?

O que queres? dize; eu te amo
Como ordenou o Senhor;
Só no céo encontrar podes
Tão puro, tão santo amor.

Façamos, filha querida,
Agora uma convenção;
Dá me sempre nesses lábios
Noticias do coração.

Si zangada estás comigo
De papao me trata, anginho,
Mas si contente, te peço
Me chames de. ..
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