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—Com o presente numero finaliza -se o ter

coiro bimestre deste jornal, que, graças á

e a boa vontade dos Srs. assigiuntes, — conta

com oito mazes de «xistenci i!

8. í amos appelüdudos (te inditFerentes , <

coir • *uila razão, se, dando esta noticia, não

consolássemos aqui o nosso voto de etern-

gsutldão, á aquellos que, uàu só concorrerá'

cora as suas assignatnraa, como também ao;

qno honrai ão as paginas do JARDIM coou su-

as producções litterarias.

A' todos ein gera! novamente snpplicamos

continuem á prestar sua valiosa protecçáo á

prol deste jornal, que em nada tem desinen-

ti Io o seu programma; e cujas paginas, com*

d'antes, continnão á disposição ü'aqnelles que

quiserem honral-as com seus escriptos.

Línrs motivo mui poderoso obriga-nos aindü

á fazer esta supplica, digna por corto de sei

atteadida.

Existe em nosso poder, com destino â sei

publicado no nosso jornal um bellissimo e in-

teressante ROMANCE, primoroso trabalho da

nossa distincta comprovinciana, a Extna. Sra

D. Marii Firmina dos Reis, professora publi-
ca da Villa de Guimarães; cuja publicidade,
tcncionamos dar principio do n. 25 em diante

Garantimos ao publico a belleza da obra; e

pedimos-lhe a sua benevola attenção. A pen
na da Exiria. Sra. D. Maria Firmina dos Reis

já ê entre nós conhecida; e convém muito ani

rnal-a, â não desistir da empresa encetada. .

Esperamos, pois, avista das razoas expen

didas, que as nossas supplicas sejão attendi

das; affiançando que continuaremos no nosso

proposito: sempre deffendendo o beflo e ama-

vel sexo—quando injustamente for aggredido

Sahts et paz.

—Em lugar competente acharão os leitores-

publicada uma bella 1'oesia do nosso distincto
comprovinciano o Illm. Sr. Joze de Carvalho
Estreita, já muito conhecido entre nós pela
sua illustraçâo.

Agradecendo ao Illm. Sr. Estrella o seu es

pecial lavor, qu ; muit honra as paginas cU
nosso pequeno joinj, rogamos-lho continue 

¦„

honral-as com suas bellissimas prodiieçõr.-
litterarias, para o que franquearaos-lhc as priu
cipaee colutnnas do JARDIM.

CMM OJYi C»ã SMUIMJYíâRl*l.

Ora, valha-me Deus, valhão-mo as ama vera
¦ santinhas leitoras do Jttrtliiit, que sempre
no trazem em bsm cruéis collizóes.— Emfim,

eubrão-tne elias com a egide de seiís amorosos
•orações, fação-me confidente dws seussuspi-
ms .Jigarõ dos seus amores, o correio -dos in-
lalliveis ( mas pouco usadas ) cartintta's, que
o resto..vá por minha conta,

Mas eis aperto, eis colJksão, e b«m triste: tu-
Io geialinenttí uun principio, mas só eu agora

é que não sei por onde começstr! !

Aqui é que mais apeclão os cordéis.

Bem dizia miuij&tivoj (^ue—"Vosperít de mui*
to era dia de pouco.

O incansável Chronista por amor de vós lei-
toras, tanto se oxí-orçava por desenforir segre
dos, e dar -vos meteria para a discussão da sa-
mana; ah! já pouco-o a nada podt; fizer

porque foi infelizmente d-escnbeiti) 
pelas moças

que já todas o conhecem como as palmas da
-nas mãosinhas, porem, de lie fogem corno o
demonio da Cruz, ou o Judéo do toticiisho, co-
mo se costuma dizer.

E quem carrega com todo este peccaditiho? !
Leitoras, mettei a mão na vossa santa cons-
ciência, e veieis se ella não vos diz: — Foi a
vossa terrível indisetipção ! !

Eoste descobri Io, agora, em todo o cazo pa-
ciência, resignação, pois nem por isso nae zan-
go comvosco, porque ajjezar da mulher — ter
parte com o demonio , ( como diz uma velha,
minha vizinha ) não sorá mais subtil a astuta
do que o Chronlsta dando cumprimento a sua-
palavra.

A prova disto: ecoutez:

Em uma das noites passadas achava-se es«
os vosso creado repimpado como um sultão
i'um dos assentos de azulejo do passeio pa-

blico dos Rameaios, onde apreciando o bello
iuar que então fazia, extaziava-se ao mesmo
tempo ouvindo um excellente pedaço do Ri~
»olletta tocado pela banda de muziea militar

que ali se achava.

Todo entregue a harmonia da muziea, rito
havia reparado n'um grupo de moças q,u«oe—
cupavão um assento junto ao qual se achava
o Chronista diUetcmli. Só quundoo echo ces—
sou de repetir a ultima nota, é que dei fô ti-
iha interessantes vizinhas!

Fortnalisei-mecom toda attenção que me é
lecessaria, e puz- ine a escuta-las.

Santa Barbara ! ( exclama uma das circnns-
tantes que fitava os olhos n'um rancho demo-
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<ja* qiirt se aproximarão. ) Que furibundo bi'ão 
ali vero U 8<> parece que o guélla (Caço

foi o uiannfaetureiro delle! Ali ! Ah ! por ali
ben* ?« po/le ajuizar que a tal sujeita é magra
como itrn vampyro, 

Como ? pois aquella Sta. de 50 amios ain -

da uza Iw lao ? !. . .

Mamai ! . . Ca lie-se ,ellas se apr »ximão

Oall tr-rne! pij? não é má! (juatido
vejo indecências desta ordem ! . . . . Eu (pie
como a'penas 30 a 11 nos, ( Deus louvado) já
não uzo, nem o precizo, de mais. . .

Como mamãy se eu já fiz 221 e.. .
Menina f uma mulher bem educada que se

gue os passos da civilisaçào, nunca passa dos
30; uiiaudo jà enviuvou, porq' só os annos nes
te caso. llie podem servir de taboa salvatorm:
e tu que não cazaste aiuda, não podes passar
dos—M—pois sabes que essa éa idade de. . .
Nisto levantarão-se; não pude ouvir o resto.
Ei-Ias na porta da Igreja, eis-me com ellas.
Ca Iluda ! chutt !

Dá licença, minha senhora? diz uma rneni-
na da família criticada; e sem esperar resposta
vai entrando: nisto, ouve-se um grito agudo:
era o neto da senhora de—30 annos que tinha
sido pizaiio. — O que é isso Amorzinko: diz
me o-que íoi ? Oalla—te, e eu. . . Acjuella íiio-
einhacorn o sen balão botou-me no chão, a-

qui está; diz o menino chorando: — Dezaforo !
malvadeza ! eis para o que servem taes arcos
fó dignos d'um século de trevas em que vi-'
vemos. . .

Desculpai senhora ia dizendo nina outra
trintona. mãy-avó da menina do balão: porem
a fitar os olhos no rosto da queixoza, reconhe-
ce-a e dá um pequeno grito de alegria; no
mesmo instante eis tudo confundido: abraços
e beijos em profusão forão destribuidos, depois
do que, entre muitas perguntas que ao mesmo
tempo se faziâo, ouvi o seguinte dialogo entre
as duas jovens, quanto aos troncos deixare-
mos ao leitor ajuizar a sua conversa que em
nada mais versava senão em remédios, cura
de cobras, em seus defuntos maridos <$• Sf.

Sabes priminha que estou confundida com
o teu encontro ?

—E eu o que direi ?!
—Mas, 

quando chegastes? Para que nãe
nos mandaste dizer í

—A oito dias, pois não lês o movimento de
Porto ? ! ....

_Ah! 
Ah ! a gazeta diaria só ms-

blica essas couzas 15 dias depois. R' um rnei.
economico: assim os conhecidos ou p.. !;l!
lílo podem vizuarem-se; e portanto nada g-
tãoxofli escalleres, hosped '.g«m 

& fy.
Realmente é vantajoso para s que cá es

tão, quanto terrível para as que riiegào....
Mas ha muito que este sujeito noa rodêa ( diz
ella no ouvido da primai apontando pari mim)
haverá por aqui também algum — Morando,
Prospero, ou outro, que amanhã publicará nos-
nas conversas ?

Agora me lembro diz a outra. Jesus ! Não
seja o tàl Chronista do Jardim das Mara-
nhenses ! fujamos 

quanto antes, tomemos a
rua.

—Sim,por8ra 
quanto antes também exijo

que me contes alguma couss-i succedida du-
r.inte a minha au-íciieia, p >r exemplo: con-

[instas, bailes, lestas, moços: && - 
porem an-

tes de tudo: ninda gostas do Sabiá ?
Gentes! Prima, deixa de graças, pois não

-abes 
que nos moças Wnifui amamos a um

cento no mez ?! Depois disso já gostei de uns
dez 

Deveras ? Volloveis 

Sim, só laço é seguir rigorosamente o cal-
colo proporcionai do mathemaijeo, quando diz:

|iie tí moças estão para um homem, assim
como

Basta, basta, guardemos essa conversa para
melhor occasião. Mamãy já vai para casa é
f irçoso separarmo-nos.

Adeus, Adeus, até outro dia.

Mil beijos se derão e as despedidas se íize-
rão.

Leitoras quanto a mim: Au retour.

-w .-Tijzr-.IL.JIIlmí'

(OKienspthYtsi:.w/*i.

—Leitoras amabellissimas ! Com quanto não

goste de—rendez-vous—com tudo o dever re-
clama, ijue, com o mais profundo respeito e
acatamento , vos envie as minhas sinceras
saudações.

Que vos divertisseis muito liontem no pas-
seio publico dos Remédios desfruetando a bel-
Ia musica dos Educandos—que tocava no Al-

pendre—é o que mais estima o — Gaxorrinho
das bellas — correspondente do — Jardim e
um dos mais perspicazes defensores do bello e
amavel sexo.

Ei-lo novamente rabiscando para o—Jar-
diui—e usando dos seus direitos, tão—garau-
lidos—pela nossa Constituição do Impeiio!

Sr. Edictor—Tendes sido muito e muito ne-

gligenteno cumprimento de vosso davoi ! Já

que não vos destes ao trabalgo—don-me eu
Com o mais subido prazer annuncio os iei-

toras do—Jardim—que está no prélo e breve-
mente será espalhado, o interessantíssimo —
Alrnanak de Lembranças — do illustrado tír.
Dr. Cezar Augusto Marques—muito conhecido-
na republicadas lettras—e seja bem vindo ess >

precioso livrinho, onde provavelmente se th-
centrará alguns bem interessantes casos.

Sentimos profundamente faltarem-nos os ne-
cessados conhecimentos, 

para tecer o mereci-
l i elogio ao illustrado auetor do— Almanak de
r-mbranças Brasileiras—.

Convidamos, 
porem, aos homens ilustrados

ia província, á desempenhar 
por nos esse de-

ver, ja que confessamos nossa fraqueza; ani-
mando, com uma critica approveitavel ao Sr.
Ur. Cezar Marques; e convidando-o a repro-
ducção de tão interessantes trabalhos.

Seja betnvindo esse primoroso trabalho dig-
no de estima; e vós, leitoras, guardai-o no vos-
sochistoso costureiro, e em horas vagas, ap-
preciai-o devidamente.

—Não 
posso concordar com os membros dst

commissão encarregada da publicação do—-
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Parnaso 
qurt.dos prélos dos Sr. B. de Mattos.

»cabou <]« saliir. !N"ã>» forâo justos esses Srsi
IN esse livrinho íigiirriõ alguns maranhenses, é
v«ril8i!e; isias outros já entre nós reconhecido»'•ir:".!) 

lançados tio olvido. Citaremos os Srs.;
41 — Ciscaes, — Paulo Farias e outros/

íntimas do esquecimento dos membros-

; 
' "'""missão. Confessamos — não houve or

cm íu publicação desse trabalho.
Unia até duas poesias era muito bastante

' i i lazer-se conhecido o seuauctor; mas ve
anos a!ii senhores, com quatro e mais poesias

-Não queremos oíFender a esses senhores.
;sto é uma leve advertencia; e como no prologo
dMsa obr!« promettem uma outra edicção, es
a-'nos certos (jue essas ialtas serão reparadas.

¦< ha bem, Sr. Editor— mais pontualidade
<1a publicação do Jardim, para não desgostar
aosf-Vs. assignantes.

Adc.v;-até d'hoje a 8 dias, que estaremos
ra semana 

que vem.—Lembranças ao. .

Seu constante leitor

O Caxoirinho das bellas.

TU.

E's uma estrella do cêo,
Meigo sorriso de Deus;
E s a belleza seta véo,
Uue adoças os dias meus,

E's a rosa fresca e bella,
A abrir-se no seu botão;
E's a açucena sitigella,

Que adornas meu coração,

E's a briza que cicia.
' ã no verde palmeiral,
E's a doce melodia
D'uaia vóz angelical.

E's a límpida nascente
bob a rei va a escorregar;
E s deusa de todo o cente
IN o céo, na terra, e no mar.

Tens os encantos da aurora,
Tens a fragrancia das flores;
E's de minha alma que ehóra
O alivio de tantas dores.

Hei-de amar-te com ternurt3
Já que Deus te fez assim;
Nem 

junte da sepultura
O meu amor térá fim.

J. de C. Estrella.

Certo dia metti-me a namorar,
h poeta também 

quiz logo ser
Um soneto a minha ella vou fàzer
Pego na penna eme 

ponho a rabiscar.

Mas, oh ! diabo !. . Por onde começar í
O que hei de nestes versos lhe dizer í
Ah ! j« sei. . . Ao Parnaso irei bater
Té que Apollo me venha aiixilliar

'M)eus 
da lyra, moimrcha portentoso

Vós que sois do Parnaso escelso rei,
luspir.ii a uinumunle desditozu !

Se e meu rogo fui ouvido, é que não sei
Mas o estio ja o sinto lumiuozo
Uue vou começar. . . Oh! ja acabei'

Suieiubro—1861.
J. R.

rnnocentinlia donxella,
ÍMi a vi:—flôr ,ie belleza |
Hisonho esmalte do prado,
Desvelo da nuuieza.

Era ioda vir^tínizinlici,

Toda mistérios de amor!

^Tinh-i 
a fra^ancia da rosa,

i iaha do íirio o candor

Era como a hranea espuma,
ürguida por sobre o mar,
Coino estrella da arvorada,
Antes do sol despontar.

Como suspiros de amor
Üue do peito, se esmieéem,
Que triins lábios de rubim,
Docemente se esmorecem.

Tinha ledices, encantos,
Tiuha mimoso folgar,
Corno a lêda borboleta,
Como abelha, a suçurrar.

Mas depois, passou-se um dia,
t,u a vi mórbida e triste,
Depois um dia, e mais outro
A bella ja uaõ existe!

Coitada ! que sorte ímiga.
Roubou-lhe tanto fuln-or V
Foi um dilirio. . . Loucura.»
Foi Um bafejo de amor.

Eis como & vida se pass#,
Após o riso, a tristura 

'

Após a vida, o dormir
No seio da sepultura.

Guimaráes.
M. F. das Reis.-

Para ser cantada.

Gosto deljs

r-.T Porqueê bella!
E Leopoldina

Mui linda e bella!
Por isso raesmjç

Sou tedo àell%,

MltílllO

— I
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Tentei amal-a;

Fiz-lho patente;

Mas regeitou me

Sinceramente.

Alnei rimei----

Mm fielmente

A Leopoldina

©eculiauieiite !

Pelo atuante

Dessa donaella

Fui hotitenj preso

Por ordem delia !

Embora preso
E algemado.

Nãonie arrependo

De íel-u amado.

De Leopoldina

Uai terno olhar,

E' mui bastante

P'ra me matlar.

E' Leopoldina

A fíôr mais bella,

Por isso quero

Morrer por ella!

Setembro 27—1861. AR.

A Pedido.

Peclio-me um sugeito—versos

P'ra dirigir ao seu bem;

Naõ sou vate, mas la vai,

Cada um dâ o que lempo.

Marilia não sejas tftla

Nem gavola
Dia algum de ti gostei ?

Como é que vás contar

Àffiançar!

<tue sempre te namorei ?!

Foste dizer a priminha
Ceitadinha,

Que eahio em acreditar

Que Uma jura eu proferira
Q,ue mentira !!

De a ti sé no mundo amai!

Vlste-me um dia passar
A passear,»

Como o chapéo te tirei

Para logo acreditaste

Até juraste,
Que terno amor te declarei.

Não continues com eásas graças
São chalaças,

Que dellas não gosto não;

Proeura gente de côco

(Olha o Tinôco!

QUípossa off'rec«t«a mão!

Se acaso continitardes

Fi teimardes,

A jurar quo te amei;

Então podeis finar certa

Minha esperta:

De louca le chamarei.

Setembro—1861. J. E.

-CHARADAS-

Se queres saber a historia-

Pega no livro —E depois ? 1
Relativo, r conjunção

DirrO todos que vós sois. 1

Traste mimoso, e gentil,
A qu'as bellas valor daõ,

Uuatido inoportunos lhes fallaõ

Acham «'ella distração.

Guimarães. M. F. dos Reis,

Se comigo se «juntar

Ata, em segundo lugar,

Ter-se-ha nome do que
Mo mar anda a roub.tr. I

fie ao filho o pae quizer
Bom e humilde o chamar,

De mim se hiide servir

P;ra os Urmns animar. I

CONCEITO.

De Pedro, dizem, me derivo

A seus filhos 8o era dado;

Hoje, porem, muitos outros
Teem-secoíDJgo appellidado»

Custoso de se me achar,

Naõ será certamente,

Visto que por cá estou,

Em lugar mui saliente. Serpi.

Decifração do Logogripho do n. passado é
-Garibaldi.

Aviso.

Com este n. finalisa-se o 3 
•

bimestre deste 
pequeno jornal,

e rogamos aos Í5rs. assignantes,

a continuarem a coadjuvar-nos

com as suas valiosas assignatu-

ras.

Maranhão—Typ—Conservadora -


