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P«bhca-se*!s ^p;as e Sexias feiras, na Eiipkkza. Trp. —DOUS DE DEZEMBRO—de Paula Brito, Impressor da Casa Impimal, praça da Consii-
tuiçüo n. G!if onde se assigna a 53> réis pur seis mezes, pagos lemprt adiantado*. Ns. arulsos, 80 réis; musicas, e figurinos coloridos, gratit aos assignantes.
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REI DE POHTÜGAL.
Rico presente fizemos desla grande valsa para
piano, distribuindo-a grátis aos nossos dedi-•cados subscriptores, e accionistas.

Vende-se a í&OOO, na loja desta lypo-
grapbis, praça da constituição n. 6i.

- VPetlido especial.
Aos nossos dignos Subscriptores, qur> não

quizerem continuar a obsuquiar-nos com a
reforma de suas assignaturas, pedimos, pormuito obséquio,- que façam essa declaração'
r.os Entregadores, ou mandem qualquer nota
á nossa casa. praça da constituição n. 61.

Tendo nós dado este anno — Hymno de
Keis — Figurino — Folhinha — e agora a
Valsa D. Pedro V-, Rei de Portugal,— sen-
tiremos que, no acto da cobrança, se dêem
siguns Snrs. por despedidos (como as vezes-acontece} em completo prejuiso nosso.

A — Marmofa — continuará, cada vez
melhor, e principiará Novo Romance apenas
se recolher á corte o Snr. Dr. Macedo.

o mm -pedro
OIT.

ÍÜIZESTOS E SESSENTA E CINCO DIAS

Maneiro 12.
Í376.—Nasceu em Hariem Pedro (Seri-verio), posta, historiador e philosopho. Fez

seus primeiros estudos em su:i pátria. Passou
depois á Leide para estudar jurisprudência,mas a deixou - iogo psra entregar-se todo á
poesia,_c htsíoris, e beiias-Ielras. Estudioso
o appücaáo, fi sua divisa era — legeudr et
scribendq.— De uma saade vigorosa, nunca
adoeceu senão qunndu tinha mais de 70 an-
oos, perdendo a vista, acciüetile que fez com
que; nao acabasse a sua historia des condes
de Hoücnda. Sem ser membro do academia
alguma , porque nunca ambicionou esta
honra, todos os membros da Academia do
Lesde entenderam como um dever assistir ao
seu enterra, e Gronovso pronunciou a sua
oração fúnebre. Aíérn de s:;as notas a Mar-
cia! e Ausonio ha daiíe—B:;íavia üluslrr.ta
onde se encouire a üsía dos antigo* escrito-.res da Hoüands, e os ísluios detalhados no—methodo de estudar a historia. —

1618.—Morreu no México, sos 37 annos
de idade,- Pedko (Diaz), jesuíta hespanhol,
natural de Lupiu, diocese de Toledo. Foi
um dos primeiros missionários enviados por
S. Francisco de Borja era 1572 ao México,
ondesedisliíiguio por seu talento nn predica,
e pela gestão dos negócios da Companhia da
qual exerceu muito importantes cargos. Havia
entrado na Companhia aos 20 annos. Foi
duas vozes nomeado* procurador para ir a
Ruma. Existem delle duas obras, uma das
quaes tem por titulo — Epislolw dttwde 23
jesuites interfeclis in iSrasilia — Anvers
1605 em oitavo.

1759.--Sentença desta data proferida pela
Suprema Junla da ínr-nnfidpnria, di»qno era
juize relator o Or. Ped:io Gonsalves (Cor-
deiro Pereira), e que fora creada para de-
vassar doliiírrõrosoattèníãdo''contra ã vida
do rei de Portugal José I, em setembro do
anno antecedente. Em virtude desla sen-
tença foram dez Offsijppliciados, o entre elles
o duque do-Aveiros. As execuções foram, foi-
ias no cáes de Belém.

•Fauciro 13.
1727.—rNasceu em Paris Pedro (Laujon)

membro da Academia Franceza, presidente
do Caveau moderno, e o Decano dos canso-
neiros. Foi o amigo e collega dos Piron, uos
Collé, e dos Ponnard, e passou sua vida,
que foi de'84 .tnnos, no meio da folgnnça e
da boa companhia. Como cansoneiio ó cor-
recto, elegante e gracioso: sua canção—mat*
Mouseigneur, ríayezpaspcur—ê a sua obra
prima, tilla pode ser proposta como modelo
aos fazedores de copias, que querem divertir
a imaginação com idéas de vohipluosidade,
sem aulorisar o pudor a queixar-se. São
muitas as suas obras dramáticas, e muito
npplaudtdo o seu drama ljrico o—amante de
15 annos.

1890.—Morreu, aos 70 annos de idade,
Pedro do (Herenlals), assim chamado por
ser natural de Herenlals no ttrabanle-, conego
regular da ordem do Premontado: é autor de
diversas obras, o escritor das vidas dos Papas
João XXU, Benedicto XII, Clemente Vi,
Innoeencio VI, Urbano V, Gregorio XI, e
Clemente VII. E* ainda autor de um grosso
commentario sobra os psalmos, e dc outro
sobre os quatro livros Evangelhos, cujos
manuscritos se acham na bibliolheca da Ab-
badia de Floreff.

152a,.—Pedro (Carlos}, ó prohibido pela
sagrada Faculdade dü Phcologia de Paris,
sob gravíssimas penas, ilo continuar suas
lições no collegio de Cnmbray, onde expli-
cava os salmos do David. Pedro Carlos já
tinha antes suln prohibido dc pregiir, e suas
proposições condemnadas como errôneas o
heréticas.

Janeiro 14.
1762.—Nasceu em Liáo Pedro Eduardo

(Lomontey) antigo 'membro legislativo, um
dos quarenta da Academia Franceza. Atra-
vessou a revolução, cujos princípios amava
sem ter jamais cabido em algum excesso.
Abraçou a causa dos protestantes e os de-
fendeu por seus escritos. Foi membro da ie-
gião de honra, e censor dramático, e da or-
dem dos advogados, lugar que exerceu cora
severidade, ""Entre os suas obras a que tem
por titulo — ensaio sobre o estabelecimento
monarchico de Luiz XIV—- é sem dúvida o
que ha dc melhor sobre o grande reinado,
ecollocouo autor entre os mais distinetos
historiadores francezes. Ha delle também um
poema heroi-comico sobre o nascimento do
rei de Roma, intitulado—oTWarintouTTüs-
cimento de um conde de Champanhe.—
Yiveu oi- annos.

1668.—Morreu no convento de Lisboa,
antes de chegar a bulla da confirmação, o
nomeado bispo de Angra frei Pudro de
(Sousa), natural da villa de Pombal, do bis-
pado de Coimbra, doutor em theologia pela
universidade desta cidade, confessor do rei
Afonso VI. Tomou a cogula benedictina no
convento de S. Thirso em 1614. Foi geral
de sua monastica congregação, e teve por
progenitores Luiz de Sousa Vasconcellos
commendador e alcaido-mór de Pombal, e
senhor de Moura Santa, e I). Maria de
Moura dama da rainha de Costella, D. Mar-
garida d'Austria. Acabou seus dias em pro-
veda idade, e é autor da — arvore bene-
dictina.

1711. —Pedro (Codde) arcebispo de Sc-
basti, natural de Amsterdam, e que tinha
fallecido em dezembro do anno antecedente,
é declarado por um decreto da Inquisição
indigno de sepultura ecclesiastica, com pro-
hibição aos fieis do rogar por elle. O mesmo
prelado dez annos antes tinha sido suspenso
por outro decreto das funeções episcopaes, e
seusv escritos prohibidos posteriormente eni
1707.

Janeiro 15.
1671.—Nasceu em Paris Phdiio lacqu.es

(Brillon) litterato e advogado do parlamento
desta cidade, e depois subsiiiuto do procu-
rador geral do grande conselho, membro do
conselho soberano do Prinçipado de üombes,-
escritor de jurisprudência: \iveu 6'i annos.
I_* autor dos — portraits sérios et críticos —
e do — tlieophrasto moderno. — O seu dic-
cionario dos — arestos, ou a jurisprudência
universal dos parlamentos de. França, ---
dado á luz em 3 vols , in-folio, cm 1711 > é
uma prova de sua capacidade o trabalho in-
fatigavel. Ha ainda deste escriptor um diceio-
narió civil e canotreo, de direito e pratica,
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publicado em Paris em 1717, em 4.»; e o
—Theophrasto moderno, — obra do mesmo
gênero, e imitado dos caracteres de La
Druyère.

1599.—Morreu aos 59 annos de idade,
Pedro d'' (Epinac), arcebispo e conde da
Lião. Foi um dos mais ardentes partidários
da liga e um dos mais constantes inimigos de
Henrique IV; mas sua celebridade proveio
não só de ser um ligueiro opinioso, como
do seu talento para á eloqüência; e a dar-se
credito a Duverdier, elle os não linha meno-
res para a poesia, pois que este biograpbo
depois de ter fu liado de suas ohras em prosa,
accrescenta, que elle compoz lambem muitos
doutos e elegantes versos. Epinac desejava
ardentemente ser cardeal, e Henrique linha
mesmo prometlido alcançar-lhe a purpura,
porém mudando de sentimento, Epinac jul-
gou-se offendido, e, ou por despeito, ou por
inclinação, passou para o partido do duque
de Guise.

1606.—D. Pedro Bravo da (Cunha), go-
vernador hespanhol das ilhas Phiüpinas,
conquistador das ilhas Molucas, parte neste
dis de Mantlha á testa de uma frota bem
esquipada á que veio juntar-se o rei de
Tidor, e no fim de dous mezes e meio ata-
cando Ternste, se apodera da' capital das
Molucas depois de prodígios de valor prati-
cadcs pelos hespanboes.

©s üTensfíSGS, as gacerdo&tes
e a ISeliglüo.

Nulla diiss sine lima.

Os templos antigos eram todos sombrios,
como devendo disporá almapara um estado
em que ella se deve achar quando ousa con-
íemplar a Causa eterna e absoluta. O terror
deve rodeal-a, e como o nosso pensamento
se perde n'um abysmo impenetrável, é pre-
ciso que aquelle que medita esteja rodeado
de trevas.

Aluz é importuna quando a alma se re-
colhe em si mesma; é mister a escuridão
para nos mergulharmos naquellas idéas
religiosas em que o espirito segue a causa
maravilhosa e iramutave! de todo o ser.

Não ha nada tão magestoso, debaixo da
ahobada celeste, como um pontífice que, em
nome da um grande povo reunido, dirige
ao Ser Supremo e Eterno cânticos e acções
de graças, e do qual o coração é puro como
as alvas vestes que o cobrem.

O Ecciesiüstico quando se paramenta com
es vestes da saa dignidade para subir ao
sagrado altar, parece augmentar a santidade
o a gloria du seu ministério: e eu não gosto
de ver um Sacerdote sem dignidade exterior;
enfraquece-me ioda a idéa solemne. porque
eu não sou um anjo. e não vejo nelle
senão o homem mesquinho; quero vel-o
paramentcdo.

Uma religião, no seu começo, tem uma
spparenc suave respeitável e benéfica;
appoia-se na justiça, na misericórdia e na
.bondade: a idade a vei tornando intolerante
e contenciosa: derramou o sangue à'outrein:
a superstição e a barbaridade deshonram
sus madureza. ZSo ultimo período alralie a
irrisão sobre cs seus dogmas, torna-se"
ridícula: s impíeíkde ;-proveíta-se d'isto
para confundir o dogma e a moral, para
solapar os íundcrnintus da sua predecessora.
Então é o momento de «perfeiçoar o culto,
simplifrcando-o debaixo ds fôrmas sempre
augustas, ainda que simples, e derribando
toda a base estranha, ou a oceasião da queda

inteira desta mesma religião que arrasta
còrasigo os princípios fuudamentaes e con-
soladores.

Quando a religião não nos illumina sobre
os nossos verdadeiros deveres de homem,
preeipiía-nos em- erros estranhos. Não c
mais a religião, é a verdade quem nos guio;
somos nós que accommodamos' .aos nossos
interesses e as nossas idéas. Uma lógica
perniciosa nos desencaminha, e a demência
nos leva á perseguição. O que não calarão
nossas paixões? O que nos não justificarão
ellas? Do que não terá abusado o homem?
Quanto mais nos approximamos do altar,
mais devemos temer fanalisarmo-nos, no
que calaremos insensivelmenle. A perse-
guição não consiste em accender fogueira;
os verdugos com estola atrahem a indignação
do universo; mas é uma perseguição surda e
sacerdotal que, nfaslando-se da charidade
que se recommenda nos púlpitos, permitte a
calumnia sob a capa do zelo e do amor
evangélico. R.

Carta *lo «?a.i»oty
ao c»ssi|5aíla-e ZfMs.ol.cta.

Caro amigo Mixólelal
Como aqui não ha gazeta,
Quero a gazeta supprir
Para contar-te de graça
Tudo quanto aqui se passa.

Não quero escreverem prosa...
Quero expressão mais pomposa
Pois dei agora em poeta!
E, nois, Ia vão os meus versos
Contando casos diversos!

São dezeseis de Dezembro,
E, se acaso bem me lembro,
A vinte e cinco ê Natal!
Pobre da minha gaveta,
Meu Compadre Mixolclal..

Vestidos cheios de renda
Com babadão de cncommends;
Chalés, chapeos, e sapatos
E tudo-que usam por lá
Querem usar também cá.

E o pobre do Jaboty
Que vive morrendo aqui
P'ra dar de cornar aos Filhos,
Ao ver despeza tamanha
Acha-se em papo de aranha!

Antes eu não me casasse,
Que agora talvez passasse
A vida mais descunçado!
Que é melhor viver solteiro
Do que casar sem dinheiro...

Minha mulher (que ó vivoria)
Allucinou a memória
Do pobre do Jabsly!..
Allucinou-lhe a razão
Como Eva fez com Adão!

Não pense qus é meu intento
Reprovar o casamento:
E' muito bom ser casado;
Mas 6 melhor ser sííllei.-o
Do que casar sem dinheiro.

Porém de parte deixemos
As asneiras que lizemos...
Demos começo á tarefa
De te fazer instruído
Do que tem acontecido!..

Devodizer-íe primeiro
. Que é morto o Pae do Xiqueiro...

Aquello Carneiro grande,
Que de presente me désie
No anno em que aqui estivcsle.

Eu senti a morte sua
Só.por ser dádiva tua!
Elle deixou muitos filhos;
Um d'elles carneiro feito,
Da tua.raça «erfeilo!;..-

Até ao mez de Natal
Aniarroi no meu curral
Oitenta e quatro bezerros!
Quinze ficaram no mato,
Morreram de carrapato!

De leite ha grande porção,
E Ia vai um requejão
De doze libras de peso; _
Foi a afilhada qna o fez,«
Ainda não ha um me»! *

Aquelle gallo estrangeiro,
Que me mandasle em Janeiro,
E' um gallo de espavenlo!..
Lá te mando um cesto de ovos,
Que são seus filhos mais novos,

Ohl não te conto, Compadre,
Eslá mui triste a Comadre...
Morreu a pavôafêmea...
Estes bichos, na verdade,
Só se dão bem na Cidade!

Foi o roeu negro Miguel
Mordido de um cascavel;
Nunca vi cá dessas cobras...
Mas no mundo em quo vivemos
Cada vez mais aprendemos!

Quasi que morre o prelinhò..
Mas aqui um meu visinho
Sabe a oração de S. Marcos,
E depois que elle resou,
Logo o pretinha saroul

Ha um doutor n'esta Aldeia;
Purém delle se arrèceia
Teu Compadre Jabotij...
Os meus doentes por cá
Ficam bons com— Larroá.

Quando o doente não sara,
Chamo a Joana dá Taquara,
Que cose carnes quebradas
E sabe benzer de olhado,
E eis o doente curado!.. ;

E' mulher muito entendida...
Cura espinhella cabida...
Tira o Uemoiiho do corpo,
E até de feitiço cura"
A boa do crealura'..

0 visinho Yencesláo,
Que tem três pés decacáo -.--.
Com outros Ires de café,
Deu uma grande função
Por ter sabido Barão!..

Muita gente convidou,
Só de mim não se lembrou. ..
Para viver n"este mundo
Tive mais esta lição.
Na pessoa do BarãoHÜ..

Inda no anno passado
Elle foi meu convidado
l''ra o casamento de Andreza...
Não sabe as leis da elhiqueta,
Eim? Compadre SlixoktaU..

Porém deixemos a festa
D'esse Barão quo não presla;
Vamos tratar de outras coisas..
Mas necessito pensar
Sobre o qiie hei-de fullar!

Ah! fomos cinco multados .
Por não hirmos aos Jurados:
Eu, meu gemo, e três visinhos.
Perdeu o tal multailor
Cinco volos de Eleitor!..
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Certas pessoas não pensam
Quando ingratas recompensam
Finezas cora grosseria...
Não sabem — porém, Compadre,
Vamos fallar da Comadre...

A' tua*Comadre «grada,
Que enlre a tua afilhada
De Freiras n'algum Convento!
Sou pobre; mas acho asneira
Fazer minha Filha Freira!..

Mas... fumaças de formosa.
Piesumpção de talentosa,
E mais de cem mil tolices
Tem-lhe meltido em cabeça
Ser nobre ou sor Abbadeça!..

N'esse negocio se meila
O Compadre Mixoleia,
Qaeó Padrinho da menina!..
Eu n*isto só entraria
Para. alguma poesia, ^

De Iíymeneo o doce laço
Eu não desmaacho, nem faço,
Porque não sei do Futuro...
Mas, p'ra cousas de Convento
Eu não olho muito allento.

Eu lenho dito á menina
Que pode ter boa sina
Casando ea'o Primo Jucá...
Não quer saber d'essa graça...
Quer um Fidalgo de raça.

E qnando encontrar nüo possa
Senão rapazes da Roça
Para casarem com ella,
Então não quer casamento
E vae entrar p'ra o Convento.

Por tanto, meu bom Compadre,
Da noticia da Comadre
Saiba, e dê-lhe algum conselho,
Em quanto á mim já lhe disse
Que acho uma grande tolice!

Mais que o Pae possa o-Padrinho;'
Mostre á menina o caminho
Melhor..-. oa Eome-a p'ra casa,
Quo talvez ache por lá
O que não acha por cá. -

Compadre!.. mas esta carta
E' necessário que parta.
Na fíilúa do Zé Bento l
Prestes a vejo a parlir.'..
Não posso pois proseguir!..

Compadre! adeos! Boas Festas
Ba cá das nossas florestas
Nós todos te desejamos!..
A leu dispor Eens aqui
Teu Compadre Jabofy.

A. Eíêçüo.
Donzellinha, porque vens"

Fuüida, e triste correndo?
Porque vejo esses teus dedos.
Sangüíneas gotes vertendo?
Quem tento essin. te assustou,
E teu vestido manchou
Desse licor purpurino?
Blze-me, virgem formosa,
Quem pungfo da lèz mimosa
O tecido aiabssíriuo?

N'is.0 Delis, inda assustada,
Me responde espavorida,
Que o rosai de seu jardim
A deixara csslrn ferida:
« Caras roses, e;s cxclam",
Que tem de beiír.s a fama,
Que abrigam tanta crueza!
Porque pôz o Creador. **
Que é Todo fonte de amor,
Taes espinhos na belleza? a

lucres saber, lhe replico.
Porque o Pae Universal
Munio de agudos espinhos
As bellas de teu rosai?
A divina previsão
Tu déü sublime lição, - -

Que te diz, tens como a rosa
Perfume, belleza, e côr,
Deves, pois, como essa flor
Allrahir, mas cautelosa.

Esses espinhos, que vês
Da rosa o pé circular,
Te ensinara como tu deves

* Intacto o pejo guardar:
Concentra, virgem donosa,
Esla-lição preciosa
Dentro do leu coração;
Nunca paixões delirantes
Te roubem, nem por instantes,
Pudor, virtude, e razão!

Pelotas, 29 de setembro de 1854.
A. J.D.

Ulotte
CFFür.ECIDO a' ssba. d. b. si. b..

Da rosa o lindo botão.
GLOSA.

Teu delicado atracíivo
Captivou meu coração:
De ti a belleza o graça,
Da rosa o lindo botão.

A natureza esmerou-se
\2uUi acêrío e .prôiusao.;
De ti os bellos encantos-,-
Da rosa o lii.ão botão.
Não sabes como és formosa,
O' nympha d'eslimaçao!
Sempre de li a pureza,
Da rosa o lindo botão.
Não sei mais o que dizer
Da tua linda feição.
Somente que em ilido igualas
Da rosa o lindo botão!

Sl Palmeira.
O. D. C.

A. Farancãsca «Souçalves 3ra£-i-
Como 6 linda e verdejanlo

Esta palmeira gigante
Que se eleva sobre o monte!"
Como seus galhos frondosos
Selevam tãomagestosos
Quasi a locar no horizonte!

O' palmeira, eu te satido
O' Ironco valente e mudo
Da natureza expressão!
Aqui lo venho offertar
Triste canto, que'soltar
Vae meu triste coração.

Sim, bem triste, que pendida
Tenho a fronte amortecida
Do pezar acabrunhadal
Soífro os rigores da sorte,
D«s desgraças a mais forte
Nesta vida amargurada!

Como tu amas a terra
Que lua raiz encerra, *
Com profunda discrição;
Tiitibem amei da donzoila
Sua imagem meiga e bella,
Que alentava o coração.

Como ao brilho purpurino
Do crepuse'lo matutino
Da manhã o doce albor;
Também amei com loucura f)
Ess'alma toda ternura, í
Dei-llie lodo o meu amor!

Amei!., mas negra traição a
Pcrverleu'o coração
Dessa imagem da candura'.
Sofí-i então dor cruel,
Sorvi da desgraça o fei,
Sorvi tragos d'amargura!

Adeos, palmeira} ao cantor -
Guarda o segredo de amor;
Sim, calla os segredos meus!
Não reveles o meu canto,
Esconde em ti o meu pranto
Adeus, ó palmeira!... adeus!

Rio de Janeiro 6 de Janeiro de 1855.
Assis.

Á SENTIDA MORTE
*»a iJVKocEarra iiiiizÃ.

FILHA DO SHR.
MANOEL DUTRA DA SILVA.

Oitava aerostfca.

f-<ouvores, alimento da Vaidade,
em Anjo do Senhor não necessita!
t—mperas lu no Céó co'a Divindade,
trombas do Mundo, que no cáus habitai
.-invejada, qual és, da humanidade
zão digna de gozar a tua dita:
aonra ao Ser Creador, que lá se adora;
r>rehanjo Diviaal, só por nós chora!

Por um seuxollega.
''"¦'¦ 

WGTIE:
«gado pela Mai-moíá «. SH@.

As Potências do Occidente,
Comas Águias e os Leões,
Oa tomam Sebaslopol,
Ou deixam de ser Nações.

GLOSA.
Depois que declarou guerra

O Aulhocrata á Turquia,
(Essa guerra que hoje em dia
Fazem França e Inglaterra),
N'esta nossa saneia terra
Andam Iodos divergentes:
Uns mostram-se mui contentes,
Quando a tal Rússia Iriumpha;
Oulros, se lhe vão a trumpha
As Potências do Occidente..

Mas eu quizera saber
Que temos nós co'a peleja,
Qtfeslrompa, mata ealeja
Quem nella se vai metter.
Se nós não podemos ser
Do num'ro dos valentões,
Deixemos lá os Catões
Irem fazendo das suas,
Deixemos as meias luas
Com as Águias e os Leões.

Mas qiüd !.. é desenganarí
A nossa rapazeada
N'essa luta decantada
Quer sempre as dores tomar!
Tc comigo, que fuüar
Não costumo, ou contra ou prol,
Hontem, quasi ao pôr do Sol,
De bilhetes fez-se apostas,
« Que os Gallos ficam em postas,
Oh tomam Sebaslopol.
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Agora, ji qne apostei
A^sim á modo de súcia,
Se leva o diabo a Rússia,
Dous bilhetes perderei!
£' verdade (isso eu já sei),
Que ella forles casacões
Tem dado em Gallos, Bretões;-.

¦Mas esles, sem recuar, ¦
Juram que hâo-de Iriumphnr,
Ou deixam de ser Nações.

D. C.

Achei primeiro que ludo
Uma phrsso muito feia,
Por isso não quero que
Esta quadrinhs se leia.

Depois enconíroi deitai.
Não na volla, mr.s na ida,
Tanto fiz que descobri
Inda ffigis âeidaãe e tida.

Colleeção de Ancxins.
Pega não é gavião.
Tratar bem da sua pelle.
Dinheiro sobre penhor e sobre palavra, lem-

vos pela fralda.
Estou como o peixe n'agua!-Ninguém faz mai que o não pague.
Boa é a neve, que vem em lempo próprio.
Quem não vae á guerra, não morre nella.
Ir assina moile-molle.
Toma casa com lar, e mulher que saiba fiar.
Ande o homem com lento, 8 a mulher não

lhe toque o vento.
Nem conce ne pôiro, nem mulher de outro.
Meite o ruim em teu palheiro, quererá ser

ícu herdeiro.
Nem mesa em que bula o prato, nem pedra

no sapato.
Mulher mesquinha, detraz da casa acha es-

pinha.
Meu dito, meu feito!
Melhor é o meu, qus o nosso.

ju aslmas e peusãiiiensos. \
Não ha pudor sem costumes; e não

ha bons costumes para as mulheres, senão
n'uma vida relirada e domestica.

No pudor, nem mesmo a mais ligeira
falta é innoceníe.

O pudor real tornará uma mulher ei-
tremamenle reservada emseusolhares.no
que ouve, em suas palavras, em suas leitu-
rss, em seus prazeres, e em suas maneiras e
vestimentas.

Uma mulher deve se livrar de leituras
liceaciosss, porque fornecem matéria á
imaginação, e só servem de depraval-a, ali-
eando-lhe ura vivo fogo, e dando motivo de
preoecupação.

Adi-ri-filiação por letras.
Como quero ao bello sexo
Por algum tempo intreter;
Bonita adivinhação
Vou ver se posso fazer:

Pede, porianto,
Meu coração,
Bellas leitoras,

- Vossa attenção!..

Vou desmanchar com cuidado
Palavrinha assucarada;
Uma cousa qse eu não sei
Se me Sem a minha amada.

Já sei que tendes desejo,
Muita vontade e prazer,
De qne vos diga, leitoras,
Depressa o que venho a ser.

Tenho dez letras,
Cinco vogAes;
São repetidas
Duas das quaes.

Como também de propósito
Tenho cinco consoantes;
Nunca me haveis encontrar
Nesses fingidos amantes.
Se quem eu sou já sabeis,
Dentro do peito guardae-me;
Mesmo á custo de tormentos,
Té á morte eon?ervae-me.

Crus Júnior.

Charada Fluminense.
Põe no fim letra dc mais,

E sem ser preciso accento,
Verás um'ove do Norle.
De grande merecimento. — I.% 4.a

Aqui lens agora um nomo
(Uni a sendo accentuado),
Segundo diz-se entre nós.
De homem meio apalermado... 3.°, 1."

Põe na syllaba sr-gunda
Deslas duas que aqui eslão
Mais um l, ô terás d'horla
Excellente plantação  2.*, 3.11

Com estas syllabas duas,
E mais um —-1 —no flm,
Terás questão infundada
(O vulgo é que o diz assim). 3.a, 2.a

Com estas tres, que aqui slão,
(A do meio lendo accento),
Terás, de andar ao pescoço
Um Arábico instrumento... 4.*, 3.% 2.a

Põe o por a na segunda,
E se ha quem leais dias zele;
Bebe-o, se acaso tiveres
Fatal moléstia de pelle  1 .a, 2.-*

Entre estas syllabas põe
A consoante dobrada,
E verás que por ser boa
A nossa é muilo afamada..-. 3.*. 4."

Com estas duas agora.
Uma consoante alterando;
Como ella brinca, verás,
Co'a brisa que eslá soprando! 4.% *?.*

Inda co'a quarta dobrada
Alguma cousa lerias,
Signal de que muitas dellas
Em cada canto não vias.... 4.*, bis.

Inda dobrada a terceira
Podia dar um composto
Bom, sendo de moça, o niáo
Vindo de parte do rosto  3.», bis.

Agora não quero mais
Cançiir-te, amigo leitor:
Dirás se a cousa que eu quero
E' livro, lugar, ou flor.

Si o não disseres í duvido-o.
Que em boa razão me fundo),
Aclarem tuas idéias
Albeuto e Pítrao Segokdo.

Paula Brito.
Quem primeiro a decifrar, terá uma valsa, ou

uma scüottisclie do nosso catalogo, 4 sua escolha.

Snr. Paula Brito.
Cala-, Facn, Lnca o Tela,

Teca, Late, Faia e Cnte,
São membros do —Calafale
Da sua charada bella.
Ganho a Fabia ?' venha ella!

A charada do —Gaspar
Nâo a quero decifrar;

Porquo de nome tal conheço um dono
Que ó feio, feinrtão, ó mesmo um mono!..

F. F.
— O Logogrypho do n. 538 é — Careta.

VABUIiAg ME \IUAUTi;.
O Bicho «Ia Setls», E Aranha.

Trabalhando um bixinho o seu casullo.
Uma Aranha vaidosa, que alli estava
Tecendo a sua tôa, lhe fallava
Com um riso picante, e com orgulho:
iQue diz da minha lêa, senhor Bicho?
A's dez a comecei, faço capricho,
Que acabada me fique ao meio dia.
Veja que fina vai, veja que bella!
E o Bixinho zombando respondia:
Senhora tom razão: assim sahe ella.

MORALIDADE.
Temerários serão os meus juizos;
Mas o mesmo direi dos improvisos.

Perguntas c Respostas
oo

Jogo de 48 cartões, para divertimento de
—Damas e Cavalheiros — era todas as
reuniões familiares; vende-se à 320 rs,,
nas lojas de Paula Brito, vnicamentei

FOLHINHAS ^
para o anno de 1855.

As — Folhinhas de Paula Brilo,— pouco
ou nada deixam a desejar, pois .além de con-
lerem tudo o que trazem as outras, se acham
enriqueciias com a Vida de Santa Tliereza
de Jesus, — todas as labellas do tylburis,
carros, ele; máximas epensamentos; muitas
anecdolas,. lembranças, e um pequeno ca-
talogo de livros, musicas, eic., etc.

Preço, 320 rs. ,

BESESTAi*, FLUMINENSE
(CHAUuTARlA DE B. JAYME MÜ.WZ GORDGISÒj

193—Rua «li» Asseii»J»lé»—tST«.
• Nesle estabelecimento se encontram cha-
rulos de iodas as qualidades de fumos, mar-
cas e denominações, como si-jam: de Havana,
Regalia, Senadores, Biyonetas, Orientaes,
Deputados, Viajantes, &c; o também si-
garros de Havana, Hespanhocs, de palha.,
cachimbos e vários outros objectos.

irii i,Mt*; tf io.
Havendo alguns jorn.ies nas Províncias,

que publicam em seus folhetins romances
originaes de pennas Hrnzileiras; ¦ pertenceu-
do-nos a — V1CENTINA — romance ori-
ginal do Snr. Dr. J. M. do Macedo, por
contracto que fizemos com o autor: advor-
limos aos nossos collegas quo faremos valer
o nosso direilo perante os Tribunaes, so por
ventura entenderem quo nos devem esbti-
lliar do quo lemos á essa nossa propriedade,
publicaçdo-a nas suas columnas.

Emp. Typ. — Dous de DEzÊiiuno— dc Paula 15iiti>.
Impressor da Casa imperial, .


