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'l odos os Senhores poi; C)ue tenha m n fazer A nuunc ios se 
s in·am dirig ir-se <:o Escriptor io d1i llell ncçn1n na R Írn db S. 
l31mlo n. 0 10-Ônde s6 se recebem 1 preço po r linha 30 rs. 
-Começará COIJI o n. o 4 <111e $ubiní em 10 d o corrente 
anno . 

()3 Sr..i. qne tiverem reclnmaçü~s n fazer , podom <lerigl r-
1c po r Cllrta fraoca ds porte no E-criplorio da Redacçam, 

O• <JllC aiuda nam pag-aran1 o cone1pondcn1~ das as;;i~nn· 
lurnr, queir:uu no dia 10 de Março 1í d i,,t ribniç.,~1 do 3 . ~ 
11. ~ ou entregar o dinheiro cu rc$lituir os nuweros que re
ceberam. 

Ji:-ualmenlc previnimos os S rs., cujas avEignalnra~ acabam 
com o pre,enle n . 0 

, para que no refferillo <lh• 10 fnç:un.ao 
tle.;lrihnidor declnraçam sobre se continuam ou nam. 

Vende-se, e subscrP.,·e-se pnrn o J oven Na lurnl isla além 
dos lugn rcs já an nu nciados, cm J, isboa 11 1• R ua dos .Rctro
(tCÍ ros n. 0 14, L oja de Camhio de Scn~sa , llt1R da Praia 
11. 

0 10\J L oja de Albu1ucrt1uo- Coimbrn, na L <tj a de .ui
nos de Jooé llle•quita , e em Brn~a (· tn C1tsa do uus o cor
rc-po111tente o Sr. Joaquim J osé Antunes da !:iil"a J\Ion~eiro. 

QL\DUO TEIW.CIHO. 

Numa Pompil!o. 
N a<la poupára o H·1wranúo velho parn pôr cm 

obras hum !lOnho, que <'llo~rcputttn.\ ordens da 
Dcma, cujo grnndc sacerdote crn; e no scguin
tç dia clle lá cru vis lo por entre o bosque sagra
Jo, acompanhando o joven f\ uma . .Nam muts 
avant<' hir l he era <lnüo , quanuo com hum 
abraço , apertado tanto , quanto só o:; pais ter· 
no' :-iabcm imprimir'. Com hum ahrngo, repet
Limo.,, que alarmando o sen timcnlp sr9 1irninif
focluo,n amor , fazia seu ncctar aprasi rel pre
correr <li! Yeia cm veia a quem o <l\lnt e o rece
bia! hum ab.ra<;.Q. fmalmt•n Lc, que, c.xgottanclo 
1:m aml>0s o pode.r do sentimenlo , immovei.s os 
tornou ! e por momento esta.tuas ! . .. Em fnn pàr-
1ir em fo rçoso , e encvitavel o. separaçam . Tul
lo entum, a quem com pc ttia com seu exemplo 
•'U9iua r ao.io,·en ar-enccr .pa ixõcs ; calandou 'al
;no os sentimentos de ternura, e no rosto estan
cando o pranto da snuclacle , exhorta ao jovcn , 
a q uc ~e resigne em obedecer ás ordens da .Deosa ! 
1' , mostrando hu ma firmeza , q ue clle a penas 
tinha , lhe imprime o o cu lo de separagam, de
pois <l'harer-lhe prodigndo immcnsos conselhos 

salubnri mos. Mas .... quem pod<'rin arrancar X u-
11H1 <los braços do carinhoso valho? ! Endinado 
~eu mimoso rosto ao peito do Tullo, que clfo 
inunJ.,tva cm pranto! E nlaçados º" l.mic;os em 
torno no collo ! H u nsectnt1<lo contin u11dnmcu to 
a loil'gn, ba rba , encarecida {~ força de ' irtudc~ 

. e exemplos piedosos e <l'hu1flfrniclndc• !. . . .Ah! 
quantu~ ~czes Numa, q uantas V<'zes pordt.'O'o ~entí
mcnto ! quanta$ Yczes T ullo l<'nwo pclá sua' ida! 
l\ em isso 111H admire, que sô o mnor puro e n~r
daueiro pó<lc á força de sentir C\aporar huma 
\'ida no momento <lc seus lr:mportc::. ! 

Ext inéla de todo era já n'alma de T ullo a 
cspc1·anga d 'arrancar-se ao.; bragos <lo jo' cn e 
de <leterminal-o a separar-se: p1m~m a convic
gam <lo querer ela D ivindade o nnirnon a hum 
c.lorradciro c•xforço. " l"ilho gttNi<lo, diz com 
" • a<lmit'11\'d finncza, conheço o teu amor, tu:\ 
" tcrnnra u<lmiro e pre~o, e mai~ ainua quau
" <lo nclla ante vejo o iu~licc indistrucli vel d'hum 
" cornçam forma<lo para a 'irtudc ! s<'i , q uan
" to p\>dc cm tua alma a amisade e gratidam; 
" quanto potente he a nalur<·za conlwço ! ma,. 
" nam <lc~lcmbrcs , ó ftlho, qu<' ao; nu111<l•ll<h 

" <los l rmmortac~ se <lcw·m 03 sacrif1do,, mai,. 
" carod <la hunúlnkl:adc ! Ell<•;; ('xig<·m c--ta de
" sola nte sc}1aragam e hc-1HH forc;a ohe<lecer ! ,, 
Os rnyos fulgc·11les <lo Astro Ct·l·ador , a::.~ornan:.. 
<lo 16. do hor.izb:1tc oriental, unm doui·am mais 
dc•1m·ssa As ('[<::,adas cri:itas J.us mout.mha'i du 
que IÜl mente turba<la ª" Xuma ºP('riram (J ~ 
ultimo:; comclhos do Yclho ! Tam rnpi lo °'('u ef'
fci:o foi(' cflicaz, que~ uma pela l>orn de Tu!!1.> 
creo ou\ir fallar a Di, ím.la<lt• mi! m 1 ! Hum 
sombra. consôladora parcceo correr a :unho~ no 
rosto .. .. . hum abra<;o mais .... hurn l>ci}'l ain<la .... 
e se ::1cpltram entre o pesar entre a nh•gria.. 

Lento., pa<;~os e pouco :-,rguros ai.n<ltt C'omme
çava m a nwdiar terreno e't1Lrc T ul16 <'.'><uma: 
aqtte llc 1 e Jtfr-lhc fugindo pouco a pouco a es
perança de cônsolaçam á sua sci1cctud.é; poucb 
a )lÓUCO ve esle hir-se-Jhcs ecl)'psan<lo a COl um-
11a, que lan tas vezes susten táru. o insccuro ctlif
f1c io de sua infancia. e j uYcntudc; e amb<>o; con
l:mdo h um a hum os pa:>•os crucis, qu<• mutuf!.
mente O:) roubav:im, criam deixar cm c:i<la hum 
h uma parte de sua \i<la. Em fü~ accnando-:>L' 
<le con tinuo , e em briagado:) no doce go,o da sau-



18 O 10VEN NAT UlU.LlST.\. 

d al'lc, clle3 s~ haviam esquecido, de que viviam, 
lle -que andaYam .... e, qllan<lo em si entráram, 
já nam era d.u !.>il o Yer-5e. 

D uas milhas ha' ia Numa caminhado, quan
do en trou em hum espesso e írondent1: lxnque 
J\.Ltrahido pelo murmurio d'hum serpcJHnte re
guw, n'clle dc:;alterou a sêde ; e, entregando 

-~to se u escravo o cuidado <los corseis, auastado 
po• melancolica curiosidade, no bosqué se inter
nou. Lns~o pela fadiga do caminho, a que 1~am 
e , ta va affeito, as~en ta do sobre a rel rn. verdeJ:tn
t " , ~ralamente se lançou n0s brnços <le Morpheo. 
Cheia a idéia da frwu cira imagem do Yenerando " . Tullo , huns apoz outros se lhe <lestortinarnm 
li'> pcn-;amento os encanladore3 quadros do sau
doso sitio, q1,1.e embalára os dias da primavera 
d e sua vida em torren tes de fclecidatle , nunca 
perturbada ! Eis quando hum sonh<> lisongeiro 
lhe retra"a na mente a imagem de Ceres , em-

:s h ' d' . punhando na dextera uma pavea espigas en-
laçadas n~ adania foice, e occupando m agcsto
so cnrro , t irado por <lous drng1ies. :Ella l he or
<lena , que falle, e que lhe pc~a o, que mais 
d e.sejn. Elle entam, ousando da promes5a, pe
<le e{ D co a, que Tullo St<ÍU remoça<lo : tanto o 
mnor era grande, que a Tullo Numa con:;agra
, .a ! Tanto porém nam cabe no poder da Deosa, 
e um!l cntam supplica, que o torne li lho di
~no de tarn carinhoso pay; e que cm seu peito 
fa<;tt germinar suas virtuosas lições. ]~ntam Ce. 
re.; lhe repette " que ella. pedira a sua irman 
M inerva, que o enriquece-se <le seus sapientís
simos dons, e que as3im cllc seria sabio e pru
-<lenle tanto ; quanto sob seus portentosos auspí
cios o fôra o nlho do sabio Ullisses . " H uma 
nuvem espessa , e que respiiava a mais delicio
sa frngrancia se precipita lentamente dos ceos, 
e ocircumda ! E lle sesen teguiarpor huma mam 
sobrenatural.. .. hum momento depois amenas 
:turas dissipam a nuvem, e ojoven se venotem
plo d'aquella D eosa, q ue do cerebro de J ove 
desccndeo. Numa estupefacto no meio de tan
tos prodigio~, anhelando por chegar junto da 
Divindade, vê punida a sua temeridade infan
til, sendo-lhe arrebatada da vista. a D eosa pela 
interposiçam d'huma n uvemd'ouro. Numa, re
,·indo do seu erro, se proslou em terra, pe<lio 
humilde perdam, e o inspetrou. Minena nam 
mais se deixa ver; mas lhe falia , e o aconse
lha d e , como deve conduzir-se na aust' ncia de 
Tullo, para tornar-se digno filho de Pompilio 
e digno nlumno do venernvel Tullo. 

T a.lera o sonho, que encantava o pen$am~n
to <lo dormente Numa , q uando hu m pl umifero 
cidadam tl'aquelle bosque atlejnndo brandamen
te sobre o seu rosto, tocanuo-o com as asas, o 
fez <lispcrtar. Quem póde agora pintar a surpre
sa do joven ao ver desvanecidas tam magas tixões! 
Todavia elle admita o matizado estrado de F lora, 
sobre que repousava , e q ue seu estad.-0 anterior, 
t>m alli chegando., nam deixára ver ; e se julga 
transportado a hum si tio d'cnca.ntos! Pren he a 
ideia <lc tam faguefras- persuag.ôes , elle rende 

de novo h ommenagem ao somno,, e seu minis
tro :Morphco em torno <l 'elle espalha com prodi
ga mam monlÜt.'5 de dormideiras. Já. o irmam 
da M or l<' , kn lamcn te lap~ando de membro cm 
membro l he hari a feito esquecer o pensamento 
de que e<;La ,·a ligado a hum corpo, quando no
vo sonho as5alt a a mente <lo nosso joven. 1'.:lle se 
comtempla cm hum bosque aprnsivcl tanto, a 
cuja discripsam nem a <lourada pena <le Ca
mões , nem o pincel de Zeuxis se atlrc\'criam ! 
Huma jorcn nympha se lhe apresenta á vista! 
Pullula a plncidt>z cm seu ro:;to e em seu gesto 
a candura ea mod~tia ! -Tal serepre3cntarn _\..s
treo, mt>dita ndo a fel icidade dos humanos ! Ce
res ali e U<'ixa \Cr; X uma. U1e pede o nome d:l 
enbantadora nympl1a. " E geria, l he responde a 
" Dco3a "i e subíto t udo desappareccu. Numa 
desperta ~11ttlm 'e se lcvanti\ ; busca o escrayo, 
e , monta<lÇ>s aml10,3 nos esqumantes corseis , at
t ravessam emfim o Campo <los .f'i<lenntcs. Eis 
chegam M paií'I dos Romanos; nada ali vê Nu
ma, qu e recorde a mais l eve imagem da folici
da<le e da abundancia campcti tre ! r am canta o 
lánador, sulcando a terra á força do cortante 
ferro ! O pastor nam modula na ngrcste flauta, 
meigas canções á sua amada ! a m bole a ove
lha! o bç>i nam m uge ! A flor d a mocidade nam 
cadenccn agre..,tes da nsas á sombra das binbioel
las de Pomona ! 1\r<lo , tudo recorda u Numa 
hum paiz essolado pelo furor da C'ruenta guerra! 

Ellc entra frnul mcnte as portas da Hninha do · 
mundo, e se <le rige ao palacio <lo Hei 'f acio. 
E ste, apenas o vê , reconhece em seu rosto ns 
feições de P ompilio , seu paren te e compas.hei
ro, e nellc a ntcn~ logo o futuro Rei de Homa; 
esta esperança fez rayar cm sua alma a ideia, 
de qu e seu povo nam ficaria por sua morte pri
vado d'hum lley nacional, e ent regue aos. ca
prichos d'hum Homano feroz! EJlc lhe chama 
filho, e o abraçn ; chama sua filha 'facfo e· lhe· 
diz " :Eis o teu futuro esposo, o fllho dos nossos 
" principe; " Tacia o sauda com hum decoro , 
proprio s6 <la virLu<lc, e se r<:tirndeixando o mo
ço Numa. cnc:m tnclo por sua bcllesa e dcccnciat 

Tendo ftcado süs , T acio faz a Numa buma 
verdadeira pin tura do cnrac tcr <lc Homulo e-sua 
fi lha Hersilin , ( •) a mais formosa e prendada. 

(• ) Tito L1\'ÍO, Heli carnasse, e mesmo Mr. Rolin 
nenhuma ideia dam d'esta 'filha de Roroulo e na 
Fabula achámos, que assim se chnmára sua mulher : 
Ti"emos porém em nossa mam hum episodio ele H. 
R. por Floriam franoez, sob o titulo de N. Fompilio~ 
Por mais que respeitemos os suprnditos Historiadores,. 
cuja doutrina segt1iremos , nam podemos resistÍl' á 
tentaçam d'amittir em nossas paginas P.stc t:un mimoso 
episodio que muito deve concorrer a emblesar nossos 
quadros e a deleitar nossos leitores. Só- temos d'elle 
apontamento, que nos garanteia o nervo principal da 
obra, o ornamento da lingoagem, assim coruo em 
todos os mais quadros , sera o producto d'o nosso 
mesquinho engenho. Julgamos ter sustentado com 
assaz propriedade o nexo entre o episodio ao corrente 
da Hi.3toria. Sustentaremos a lingoagem poetica-em 

, todas as passaseu~ !lallicnte , que só ~eguimos. 
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da todas as jovens R omanas , porém que, ac
costumada aos furores da guerra, revalisava com 
seu pay a mais desnatu!adafer~idade ~ E lle lhe 
<liz , como todos os lleu de L 11c10 des~1arnm de
pl'1r aos pés d'Hersiliaseus diadcmas; mas.que seu 
coru~atn íero embria<rado só dos sentunentos 

":)" ' ::> d d . <la amhiçam e de gloria nunhumu entra a ei-

xava li' re ao amor ! T acio se cn trctcm h,uJn' pou
co i>m dcpintar todaso5 don~, com que a naturesa 
formárn cm Hersilia hunv composto de bellesa; 
o porle, o gesto , o ca~eUo. o sua cOr, nada es
<'apou á :malyse de T ac10 ! Numa, sente es~:ipa~
l hc de veia em veia huma sen:mçam, que Jamais 
"hou,crn. fientido ! .... o retrato, que T acio acaba
' a de definir era cm tudo o da nympha, que 
cll1• Yirn em seu sonho ! T acio vc no semblante 
<lo J O\ en indicios, qu~ trah iam o verdadeiro es
tado <le sua alma , e os penetra, assim como a 
causn. Elle interrompe seu discurso, corta o 
iio á. narraçam para r~vi.r da inprutle~~ia de ha
' er pintado beldades a JOVentude ! l~lte o roga 
de ficar junto de si, e que senam dislumbrepe
la falsa "lorfa ela ambiçam de Romulo. Numa 
par<'t'e /: annuir; mas o cruel Ycneno d'Amor 
t·:raYa j.í em seus membros, e seu affcctado pen
:.am<'nto, suspenso nas fullases asas da esperan
ça, volcjarn já pelas allas regiões da. chymern; ! 
Era alta. noite e pelos labios do virtuoso Tac::10 
cor.riam a flux os conselhos e oscarinho~, qual 
<la origem pcrenne e l ímpida co:re nos . c~mpo:s 
·0 fluido incolor , que ao mcn~ltva.go v\ªJ?nte, 
~:lwisado pelo súam, ao mc1Hno tompo extrngue 
~1 sede <' o rcfre>ea ! . .Numa, arrancado nos l;>,ra
Ç•>3 <l'hum pay,, Linha vindo parar. nos J~raços 
d 'outro ... .. porem, qmlnlo m~us fclt7., mais cor
rópondido nam fôra Tullo ! Tullo possuía todo 
o coraçam dojo\len, T ncio apenas tinha os restos 
\l'!Cil.rntcs, que a hum amor inst>nsalo escapa' am! 
Emfnn clfos se rcf17.érnm e forám <lepois de~
<'anc;ar. 

<.-lucm ha ahi , que capnz nam seja de conce
bct o; peusameuto , que d urante a noilc tumul-
1wírnni na.ideia domogoNuma?! Qual dos_nos
l>OS leLtore3 nam sente ou senlio já, de q~tanto 
he capuz huma alma encclada pela pr.imeirn ,·ez 
p1•la paixam d'Amor ?! ~ó.; mesmo em nossa ton~
ci<'ncia , calejada. já por :IO inn!rnos, nam d u
vidamos desculpar ?\uma; e, se certo nam e~
ti' esscmos, de que H crsília nam existe já, quem 
sabe, se , como Numa, esta noite mesma fran
queariamos apanogia ao somno? ! Quem d'en-
1rc os, que nos leem , quererá rnr tám campa
nado stoico , que, como nós , nam compadeça 
o jov(~m ?! ..... Nin~ucm , julgamos; e , convi
cto <l'e~te principio , deix;\nws ao l e itor avaliar 
(lahcz pot experiencia propria) q ual o estado 
'(.Jra <le Numa em huma noite , em que sua al
ma fluctuarn entre amor e phan tasia !! 

Ainda a Deo~a das trevas, noctivagando no 
himispherio de R oma , (•) só l á do lado orien
tal commcçarn a enrolar o negro manto, mati
zado de perolas scintillantes , quando Numa, 
absorto en tre o tropel d 'tigitadoras ideias, sa· 

hio os liminaras da babitaçam do Rei dos ~a.
binos. O aureo dardejante carro de Phoebo ain
da nam era visto , e escassos rayos, reflectidos 
na cdcstc :ibolx-da, corusca,'am apenas em des
vanecida c.Jr de ouro as:;irna <lo horizonte scn:;í
vcl, e já o jo,•en tocado havia as pi imciras ar
\IOros <lo provectissil'no bosque d' ! ~&cria, onJ.e 

' 1 . d . I') • se ac rn~a :>Ltua o o templo de J\1 tn<' r\la. D1s;e-
•rci~ i qU<~ ~rngo instinclo e larcnlc parn ali o 
guiara. Ah se renova na mell LC n ideia da nym
phu, que cm sonho vira : entam a. comp<ír,\com 
o relralo, que d 'Hersilia lhe ti?.crn l'ac.io ; t> 

cm todas as feições, 003 signaes lodos concor
dam hum a e outro , hum a e outro ~e a,..,ime
lham ! P erde por hum in::.tante o joYcn o tino , 
e crrautc vaga n o coraçnm do bo~ue ..... de re
pen te ellc páraassombra<lo ! do, que vê, pa.;ma, 
e admira e duvida!.. ... Ecrcri cllc sefüolhos?! 
H e a mesma na bclleza e nas foisõc~, que vira. 
em sonhos! na bellesa, nas íchl'Õc:> e paramento 
a mesma Ye e tal qu:,11 a , que' 'acio Jcpintára ! 
Hum instante mais de rcflcxam o conveucc do, 
que vc; e nem mais duvidar fvrapru<lcnll' · Hu
ma jouen, que a natureza frz para enc.\ntar, 
dorme da placidez o somno ~obre a ''crJ<~;rnte 
1el va. G ucrreira. pelo trajo, ~olloposlo a c~bcça 
dcsnrma<la o escudo tinha, ao lado e pro-trad•'> 
cm terra jasía o pl umoso dmo. Pendia-lhe da 
cinLa. a csp11<la, e sob a sinixLra mam hum java
lotc Linha . Annela<las madeixns <lc negros cabcl
los, dcsccn<lcndo em torno ao collo de alilba~tro, 
sobre a fcm~a couraça aolu<lribio dc zcphiroflu
etuavam ! Nada diremos dos jasmins e da pur
pura , que mam inimit<wcl souilt'ra espalh~lr no 
infa111 ino rosto da bclla ! ~ a<la de seus olho~ l>rnn
damcntc cerrados; e sob cujas palpebras aninhan
do-se gruppos de cu pid.inhos, Je lá com SU<t, 

a7.a de maripose fogueiras acenavam aos se 1s!
vci~ mortac:; (••) Assim a. casta irman do ful
vo ~\ p01lo' 'asio e lethiphcro <.:arcaz no; w.;
q u~s <l'Erimanto , vezes mil 1cpousára sobre 1_i 

vcrtice <lc M enalo ! (He este o ol\jecLo da nossa 
cstampn , e no se~nintc n.0 se sabed. , quem a 
bel<la<lc era) . 

........ <~if&;{:i)'.M~...<~ .. , 

HISTORL\. ~ATl.7RA.L. 
SEGUID A DA A;\TECEDEN'fl:: LlCA:\I. 

~. ª A mongolica, cuja origem par~cC' c:d~· 
tir nos montes Altai; conhecida pcJu salliencia 
das mnçnns do rosto, rQsto chato, olhos <'strei
tos , e clerndo do l a<lo do angu lo exlf'rno ca
bellvs lisos e negros , barba macia e curam es
verdinhn<lo. Ella tem formado gr:mdcsimpc:rio~ 
na China e no Japam; mas s\.ta civilisaçaw tem 
sido estacionaria. 
' 3.0 A raça negra confinada ao meio dia <lo 
monte AtlM. Seu caram hc negro, cabc11o~ crcõ-
-------

(•) Diz-se o hemispberio de Roma; sappondo 
ser ali o cent ro d"huma circumsferencia horizontal. 

(••) Bem entendido, mesmo huwa <lonsella ci'füs· 
toria, 
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pos, o cr:m~o pouco dcsemvol vido par à a. frente, 
nariz chato, beiços grossos, e queixos snllientes. 
Certo naturnlijta, hnrnndo de secado hum ne
f!TO ob;errou , que cn t rc u cu tis e a carne exis
tia h uma certa pcll icu l n. negra, t irando por con
dus: m, que esta pcllicula tendo a propriedade 
(Pab,oncr e num transmiltir os raios <le luz , 
he a causa unica <la côr dos i ndid<luos d'esta 
raça . Os po\'os; que a compocm, leem existido 
,.,empre no C!>la<lo bnrbaro. 

4,.ª Q uanto ao 1llalaios e Papus , Alfiirus, 
Sanwicdcs , Laponios , e GOquime~ , ainda que 
"eja difficil o rclacionur-lo~ cm huma <lestas trez 
raças , nam he tam bcm mais facil o <listin gui
los por caracteres assaz <lh ersos. 

l •J... De~dc a idndc de :i;, annos o corpo tem 
adqniri<lo toda a sua cslensam em altura e lar
gu ra, pelo inteiro dcscn rulvimcnto <le todas as 
suas partes; ellc augmcnta cntam cm espessura. 
O princjpio d'cslc augmcnto he o primeiro pon
to de sua<lccadencia: porque est:t ex Lensam nam 
he a conlinuida<le do tle:;em olvimento ou do au
gmC'nto interno de cadn. parta, mas huma sim
ples acl<licçam <le ma leria, que incha o corpo e 
o carrega <l'hum pC.~o inutil. Os ossos tornam
se mais solidos , a pcllc <lesscca-sé pouco a pou
co sf' formam us rugas, os cabellos se embran
quecem, os dentes cahem, o rosto se deforma, 
o corpo curva-se : tooas estas mudança<; ' em por 
gráos mais ou menos rapidos , até ao termo da 
v :da. ** 

-~·lt'<f~iP>ll-• ~ .;:..~-

DE SE NHO. 
LI CAM, 3.a 
M eninos. 

H. G ran<lc temeridade seria em n6s se pre
tendesse mos <lar regras slaYeis a respeito d 'aquel
lcs corpos , cujas formas se desemvolYcm se mo
<lificam cuda <lia . E tisa stabilidade de regras nam 
€xisLe nalurnlmen~e e quando <levemos imitar a 
n atureza, nos j ulgamo6 di:;pcnsa<los de statuir o 
que clfa. nnm dá cm seus mo<lellos . Se quisesse
mos porém ser cxnctos imitadores d' ella, seguin
d o a marcha <lcsenvolutoria e continua nas for
m as do corpo <l'hum menino (ao menos do que 
sensível á vista) , desde o momento da sua pri
meira cxistencia, cntam teriam de formar os am
p los Yolumcs , e os jo\'ens , a quem mais parti
cularmente nos derigimos, .nem por isso ficariam 
mais senhores da actc, tendo de errar preplexos 
no meio <lo pu;;o <la <li ' 'crsi<lnde. Casos saro es
tes, cm que a prnclica se torna menos custosa 
d0 que qualquer theoria. H c por isso , que en
Yiamos nossos cslll<lnntcs aos modelos , que da
remos nos seguintes nu meros. Segundo este prin
cipio nós estamos convencidos , de que o unico 
fun , ·a que deva aspipar o , que se propoz en
sinar , he· a crear nos , que apprendem , o gosto 
e o desejo ; e <lescnYoh•cr ou antes crear nelles 
o gcnio. O genio (dissemos nós) es6 ellc heca
paz de conduzi-los a feliz resultados. P ara bem 
concordar-se com nossas assersões, e pax:a. qtie . 

narn pareça querermos dar á nrtc a excellencia 
que- ella nnm merece , huma só reflexam no.> 
juslifica. .,.o mlmdo social cada homem se de~ 
clica ordinariamen te tl hum só emprego exclu
sivo , e n 'elles se louva o , que bem prehcnche 
o seu , o que nam se enconlra com frcquencia. 
O pintor porém, que qui er ser eminente na ar
te, deve eUe s6 por meio <le traços <lar em bum 
plado formas a todos os objectos <le todos os of
f1cios e artes; cllc deve ainda mais di-;putar á 
natureza as formas superficiaes cxtern0$ (e ainda 
i nternas) de Lodos os seus feitos. Julgamos por 
tan to a pin tura huma adetinivasal, e, alten
dendo á. ma{(nitude de tal nome, fica claro, que 
o menos, máo possivcl de,·e ser o cons tan te al
vo do , que a prnotica . Nunca na pi11 lura ~e ap
prendco assaz , e o que Sú exerce hoje , nos for~ 
nece esclarecimentos para amunhan melhor obrar. 
P or tanto será mais presL;111t<! mestre o , q ue aos 
estudantes proporcionar melheros meios na pra
ctica , porque se deve a ltingir á posse da arlc. 

O que até agora temos d ito , nam pas'la de 
mera theoria, propria s6 paro. guiar o estudan
te por meios precisos com al gumas nações <lo, 
que tem <le praticar. as liçõe~ seguin tcs <lesen
vol veremos 05 vario:> mclho<los praclicos ajudado;; 
das mais ::.c,·eras theorias e infalli Ycis . Guardem
se bem os nossos jovens <lc <lcsprcsar nossus en
sinuações ; allias nenhum fructo colheram <le 
nossos zellosos trabalhos . 

K a fig. f>. deixamos n6s as dimensües dos cor
pos , que acima trnlámos sua clarcz::i nos poupa 
o muito, que po<leriamos dizer , e só acre~ccn
taremos aqni Hlgumas brc' cs noçôc5. 

O rosto do menino dcd<limos nós em du::is 
partes iguaes, distribuidas como se vê na figu
ra, cada huma d'esl<\s partes chamaremos mo
dulo. Damos por tanto 1 t modulo ao compri
mento <lo pé ; hum modulo ao da mam ; Q m.oü. 
ao braço. Siga ·sc <'m tu<lo o muis o , que <lc
monstrn a figura. 

Advertencia. Nada temos d iLo , trnctando <los 
3 corpos, a respeito do grossu ra dos membros, 
destacados do tronco , porquanto essas grossuras 
sam sugeitas a causas immcnsas <lc \'ttriedadc , 
ainda. mesmo cm hum só indi,·i<luo. 

GEOM ETRIA. 

Contimwçam da antecedente. 
2.º Seja C D fig. 10. huma n•cta dada , á. 

qual se quer tirar huma outra parallcla pelo 
ponto E. sobre hum ponto qualquer sobre a re
cla. dada, como centro e com hum raio, que 
passe pelo ponto dado E, se descreva hum si-

..- ..--.. 
micirculo FEEG : faça-se G E = FE , e pel<>! 
dous pontos E , E se condusa hnma recta .A.B, 
qua será parallcla a CD. (Ab:>tcmo-nos de dc
monstraçam por ser assai eridente pela igual
dade dos arcos FE, GE). 3.0 Seja AD fig. 19. 
huma recta dada? a que se quer hum a parallela,. 
tirada por hum ponto qualqttcr E. Do ponto-E. 
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como centro e com hum rayo qua]qun EB, se 
<lcscrcYa hum arco BE; do ponto d 'intersccgam 
E, como centro e com o mesmo rayo, se des-

..--..E ~B 1~1' . crevl\ o nrco F ' ; faça-se E = " ·.; u re-se por 
BE a rccta BEC, e será a parallcla a AD. Por 
quanto, t irando a recta EE', os f\ E' B F, EE'B 
c;am iguaes, por terem arcos iguue~ descrito? com 
o mesmo rnyo , segue-se, que o nrco (ou <l1stan
cia) E'F=BC, porque (vil. lõ) os sectores do 
me~mo circulo , que tcem A iguaes, teem tam
(,em ,....... iguaes ; logo ( n. 1. rn.) BC he paralle
lu a AD. 

27. Dividir ku:rrvi 1·cclc1 cm certo n. 0 de par
tes i11twcs. Seja AB fig. ;JO huma rccta dada, 
que ~e quer diYi<lir cm c<'rlo n.0 de partc5 i.guaes, 
c·m G por exemplo . De qualquN uos :xtrem~s, 
A, <la recta A B, se tir(! hum a outra rndefin1da 
AZ, qu.e forme com a primeirn lntm angulo qual
qunr. 'Sobre .AZ marquem se G partes ~guaes, 
1• d 'huma grandeza á <lascriçam; tire-se pelo 
ponto da ultima divisam du recla AZ e pcl~ ex
trc.>mo B da recta AB huma outra recta o B; 
pelo ponto l, que termina a primeira dirisum 
<la rc•cta AZ se condusa a recta, l a, parollela 
a G Il, e a d istancia A a scdi. G.ª a parte da rc
cta dada AB. Porque(vil. 108) scc>mqltalquer 
triangulo A 6 B forem dous lados A6, A~ cor
tado~ por humn. rec la 1 a parallcla ao tercuo la
uo BG, seram os ditos dous lados cortados pro
porcionalmente; assim temos; Al: AZ:: Aa: 
AB; e porque A l = f A't , será Aa=i AB. 

t2fl. Dado hum angulo qualquer, e dentro 
d'clle hnm ponto , tirar por esse ponto lmmare
cta, que entre os lados ~o Arig1t,lo_ dado Jiq_ue 
dii;ididci ern duas podes i.,.uacs. 8cja BAI~ hg. 
'27 o an..,.uJo dado, e F o J:>On to tambcm dado. 
Pelo po~to dado F tire-se a rccta l'<.:T paralle
l a a Al3 · faça-seGD=AG, q)elos pontosD , 
F se condusa a rccta DfC, ou DC, qnc será 
a recta pedida , dividida cm duas partes iguaes 
DF FC. (Este problcmma se dcmonslra como 
o pr:~ccdentc; porque, sendo AO ou GD= ~ 
AO, ser<Í. DF ou .FC=! DC.) ... 
~9. Dado hum arco ou hum angtt lo dividi

/os em 2 partes iuuaes . = 1.0 Seja AB fig. 18 
o arco e.lado , que~ quer <lividi<lo cm Q igual
mente. Dos pon tos A e D, como centros e com 
hum rayo iaual, se dcscrevai:i 2 arcos, que se 
cortem l'm D e outros g mais , que se cortem 
em C; pelos rontos C, D se conduza ~ recta 
CD , que dividira o arco cm duas part~s ~g~wes . 
S2 .º 8eja ACB o angulo, que se quer d1v1chr em 
!Z partes iauaes. D esde logo se commeçará a de5-
crcvcr co~ hum ravo {i. vontade do arco AB, 
fazendo centro em (;; e o resto se practica co
mo no l.º caso. Porque os dous pontos C e D 
c5tam igualmente distanctes das extremidades 
A e B da corda AB; loao a rccta CD he per
pendicular sobre o mcio

0 
d ' csta corda (~·il. 30 

38.). e se divide o arco A.B em !2 partes1guae~ . 
.Sclwlio. P óde-se pela megroa construcçam di

vidir cnda hYmi:\ dai metades do arco do angtl-

lo cm partes iguaes; e assim por subdivisões· se 
póde dividir hum arco o u angulo dados em 4, 
8, 16 &c porles iguaes . *$ 

~$2j}

P I N TURA. 
LIÇA.M SEGUNDA. 

Das c6r·es e niaterios , q·ue enti·am em ma 
composiçam. 

11. A physica distinp:ue duas sortes de côres: 
as primilicas e as secundarias : as primcira5 sam 
= Vermelha - A laranjada- Amarella - Ver
de - Azul- l nàigo ( d' anil) - Rexo, e suas ma
tizes=· A reuniam confusa destas sette c.Jres 
primili\a<; na mesma densidade produz o bran
co; e sua auzencia o negro. As côr<'s secunda
ri,ts ou lwterogeneas sam as , gnc sam produzi
das pela combinaçam e mixlura das primeiras. 

H2. A physica c.l.as substancias tcrrestes c6ra
das conhece tambem por côrcs primitivas=o 
//ermclllo-o Verde-e o mnarcllo=, mas e l
la contraria sobre as outras o systcma de I ew
Lon : porg ue =o Azut - o l ndigo - o Rô.xo -
o Alexaridre=nam sam para clla , senam ore-. 
sultac.lo e.las composições . Aqui o ~scuro he hu
ma eôr positiva; além elle he côr secundaria, 
e nam pódc produzir-se, senam por inixturas. 

13. As materiascoradas, que a Piutu rad'im
prnssam emprega , sam ou naturncs ou eompos
las. As primeiras provem ele minéracs ou ' 'ege
ta.es, as segundas. do certas com binações. Nós 
darc~1os huma noticia das principacs rnatcrias 
Lerrestes, e <las. de composiçam, que dam cures 
primitivas : depois indicaremos suas combina
ções, para <lar o tom pedido a hum a cvrsecun
daria : o habito e a reflexam ensinaram facil"' 
mente, como se podem ,·ariar as mesclas, 

COSMOGRAPHlA. 
GEOGRAPIIlA ,\STRO:-IOl\HCO,~fATfiEM..l.TICA. 

LICAM 'fERCEmA. 
]dei<' sobr; a marcha elos planetas. 

QO. D" 1err<i em particular. T em a Terr3. 
dou<; movimentos principaes: a Rotaçam (mo
,·imento diurno em ~-.b"), e a 'lhmslarc.m (mo
vimento aunual em 36b<l f)h 48' ·19"). P elo pri
meiro d la appresenta succossivamentc ao sol to-
dos os seus pontoHodando sobre si mesma; J ' a
qui vem a origem da uoutc e <lia, 'isto que hu
ma. mesma parte successivamentc, entrn. nas tre
vus e Yohc :.í. luz: pelo segundo <'lla voh e em 
roda do Sol desenvolvendo hum plrtnoellipt:i.co, 
chamado orbita terrestre. do lá. vem a origem 
das diversas estações ; porqne em todas as cur
vas clliplicas ha dous pontos mais separados , e 
dous mais proximos de cada íocco. (•) 

:21. Depois d'estas explicações facil hc de ti
rar por analogia a marcha. e.los mais plane tas , 

(•) Termo medio entre huma distancia maior 
e outra menor 2e chama dist:tucia media. 
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d i;forindc;> s.Jme:; te na <lura·çr.m <lo tempo , gas
·to cm :,cu,, mO\'Ímcn tos. 

o > Q uanlo aos SaLcllitc,; , abendo-se , que 
~ ua tran~laçam he cm roda dos planetas , a que 
corrf':1pondcm, se conceberá com focilida<lc, que 
clks teem, além do:; dous mO\ im<>u tos <li tos , 
h u m ou tro rnovimeulo cm roda do ~ol, qaando 
uss·im sam. arrastado:; pelos pl ane tai; r c:>pectiYos . 

':Z:L A falta de l uz propri1t na L ua faz , q uc 
os rnyos do t;ol, dardejando-lhe a !>Upcrficie , 
<l ' hum seu hcmispherio nam po,,,am ..;cr Lodos re
íl<•ctidos no olho obsen ador : <' , co11 forme as di
ffrrentf':> po<;ic;ões dos tre . .; corpo~ (Sol , L ua. e 
T erra) relatin1~enle hun:c' a<H 0 1:1 ro, o ~b:ier
\ a<lor recebe m:ns ou menos rnyo-; da luz t;olac, 
r t'fkcti<la do corpo <la L ua , d 'al i a origucm das 
di \' Crsn~ formas , que l'ilc apprescnl a , chama
das l)hases. T rata remos c.l'dk-; mai, circums
tanciadamcnte em seu lugar na A::. lron . ** 

MO DAS. 

T OILETTES DIVEllSAS. 

1'vilelle de baile. - T oucado <lc c;c lim branco , 
bordado de ouro , e cn fcilndo <lc plumas 
b rancas. - V esli<lo de vdu<lo carmczim, 
eofeíta<lo de blonde branca lam bem bor
dada de ouro , tanlo no e.parLill10 e rotla 
<la saia , como nas man gas . Luv as bran
cas. Çapatos de se lim bra nco. 

D ita. - T oucado de sctim azul d aro ornado de 
pcrolas e flores. V estido de mP. lanh~ bran
ca en feitado de renda com <lcocnhos go-

~fODAS DE HO~fE~ S · 

As gu:uniçõcs de pelles jámajs se maram tan
to n os ~obrelu<los , e nas sobrccazacas de inver
no , como se cs tam usando ac l ua]mcn te. E por 
certo q ue nnda ha de aspccto mais elega nte , e 
ao me~mo tempo magestoso , do q ue as pellcs ; 
espccialm<' nt e quando a estas se junta como ac
ccssorio <lclica<lo:> a lamarcs ou passamanes de 
se<la. 

As c-Jrcs mais em -roga nos dous oQjeclos <le 
foilelle acima mencionados ( sobre lu<los e sobre
casacas Je inverno) saro a ver<la bronze , verde · 
florentino , rnr<le-es<:uro, e pre ta invi:;i l'el. 

Falla-3c , e coin mthila seriedade, cm que bre
vemente as cazacas de p:> nno para baile seram 
subsLilui<las pelas de veludo, e que as abas des
tas scni:o forradas <le se<l;:1 branca. 

As ca:rncas de baile que temos visto tem a 
güla um pouco màis levantada , e o rcbuço al
gum tanto ma is l argo. 

Os cole tes Je sel im bordados de ouro , de 
prata, ou mesmo de seda, são os m ais proprio:> 
para bailes. 

N os <lc mais art igos <le toilette nenhuma al~ 
teração sensi rcl se nota. 

(~unnto aos figurinos entenda-se ser soucado 
de Blon<l ornado de antleira. J\lantn d t> BlonJ. 
Vestido u c sctim . Ç apatos de sct im. - T ouca
do de vel udo . V cstido de selim. Tu nica de ca;;
sa. Ça palo,; de sctim. 

( C. das D wnas .) 

t icos. Lu \'as brancas. Çupato:. <le setim 
branco. Alc ibiades ou o Eu. 

D:ta. -Toucado de crépc brn nco, guarnecido Cinto morat, lradttcrain livre de .Mannentct. 
de se ti m cor <le cana. V cslido de veludo ( Continuação.) 
rOxo guarnecido de renda branca . Luvas " Que victorin, lhe diz clle, 1'l ada ma! Q ue 
brancas. Çapatos de selim branco . llamo " vi ctorin ªalcançar sobre mim! E u vejo bem, 
de camcllias e violas. " que o an1or me ex pcrimenta, e cu me a pplau-

D ita. - P"nteaclo á ino:le'.a , a<lornmlo <lc bri- " <lo d ' i~so ; u delicndesa <lo meus sen timentos 
l hantes. Vestido ~de crépe bor<lado de pra- " rcfu lgirá mn is por isso mesmo. Estes véos trao..s
ta , e guarnecido de l a rga frU11Ja igual- " pnreotes e ligeiros! essas a l m•Jfru.Jas , <leque 
menle de prata. L urns brn nc11s . \apatos " 0 amor parece ter for mado seu lhrouo ! . . .. 
de se lim branco. R amo do camellias côr " Que <l ' inimigo lenho c;u acombatte r ! ainda 
de rosa e no cen tro uma branca . " mais 0~ meus desejos!··· a ' 'o-;sa formusu-

Dila de passeio. - C hapeo d e velu do r.Jxo , or- " ra ! • · · U ly,;ses nam escaparia! Ile r cu les suc
na<lo de flores. Vestido dcgros·dc-Naples " cum biria ! Eu serei mais pr·uden lc que Ulys
côr de castanha. Capa de tlandla estam- " ses, e menos fragel que H ercu les. l:> im eu vos 
pada, côr de cinza, forrada de seda ver- " provnrci , que 0 unico praser d 'amor pode em 
de. Luvas côr de pão torrado. Botinhas " mim faze r as vezes de to<los os ou tros prasé
de polimento. " res. V 6s sois en cantaaor, l he torna ella ; e 

D ita. -Chapeo de selim côr de rosa, enfeita- " cu posso lisongear-me de ter um aman te uni
do d e plumas ta.mbem côr de rosa. l lou- " co; eu s6 temo uma cousa; e hc qu t: o YO$SO 

Pão cOr de café, ornado de ren<la, for- " a mor nam affroxe pelo drror . - P elo contra-
d " rio , e!le será a inda mai~ arden te. - M as , man'do na saia uma espceic e a vental 

cm fo rma de A . L uvas brancas. Alfine te " m eu caro menino vós sois joveo ; e momen-
de ouro. Çap atos pre tos, " tos há, e:r. que se oam é senhor de si mesmo, 

jl[ , J, " e eu creio vossa fidelidade arriscada, se eu vos 
" entrego_ n ' 'ossos desejos. - T ranquillisae
" vos , Madama; eu yos respondo por tudo. Se 

r 
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,, eu posso vencer meus desejos junto de YÓs, 
" junto de quem nam poderei eu ser senhor 
" d'cllns ? - Vós me promettéis ao menos, que, 
" se ellcs se tornam mais urgentes, vós me fa
" reis d'elles a <leclarn~am? Eu nam quero, 
.,, que um pejo forçado vos re lenha. N am vos 
" piqueis do desempenho; nada h(i, que eu vos 
,, nam perdoe, se nam uma inúdeli<lade. -Sim, 
" Madama, eu vos dt~clard mioba fraquesa 
" com a melhor fé do muu<lo, quando cu es
" estive r preHcs a succum bir : mas ao menos 
" deixae-me ex pcrimeotar mi11:1as fon;as; sinto, 
,, que ellas hiram ain~a maü longe; e espero, 
,, · que o amor me dara novas. , , 

A clama estava furiosa; mas sem desmentir 
ella nam podia romper . .Ella $C constrangia <lin
da, nn esperança <le qutJ ." lcibia<les succumbi
ria a uma no1u provn . .l;':llt: recebeo no segu in
t e dia em accordnn<lo. um bilhete concebido 
n 't:sles termos. ,, Eu passei uma noite cruel; 
,, vinde \'er-me . Eu nam posso viver sem vós. ,, 

,, Elle vac visita-la;, a$ cortina~ sam corri
" das um pouco; ttma luz terna leva o quar
" to, on<le n dama estnva. deitada em um leito 
,, cercado <le rosas." Vinde, lhe <liz el la acalmar 
,, minhas quictag.1)cs; um sonho tcrrivel me 
,, attormentou esta noite;. eu cri ver-vos aos 
,, pcs d~huma ri\'al t Ah Leu tremo ainda! eu 
,, nam posso viver no receio, <le que me sejaes 
,, iafit-1 ! Minha, desgraça seria tanto mais sen
" ~ivd, quando eu fosse a mesma causa; eu quero 
,, ao menos nada ler a reprehender-me. Debalde 
,, me prometleis vós ve.ccer-,·os ; vós sois mui 
,, jol'cn para o poder muito. tempo. N am vos 
,, conheço eu! .Multo lenho exigido de vos! 
,, Eu sinto , que ha crueldade e impru<lencia 
,. cm vos impor huma ley tam dura! ,, Como 
ella foliasse com ar mais terno do mundo, Al
cibia<les se lança a seus pés. "Eu sou bem des
" graça<lo , Madama, se vós me nam julgaes 
,, assa!i apto , para unir-me ·a vós pelos unico; 
,, laços <lo 1entimento ! De que me privo eu 
,, pois? Do, que deshonrn o amor Eu córo 
,, de, que v6s conteis t:ste sacriticio por algu
" ma cousa! Mus ainda quã.ndo elle fosse tam 
,, grande , qunl o imaginaes, isso só, serviria 
,, fl rea lsar minha gloria.- Nam, meu caro 
,, Alcibiades, lhe d iz ella estendendo h nam 
,, eu nam quero sacrificio, que vos custe~ eu 
,, estou segura e lisongeada <lo amor puro e de
,, licado 4ue me haveis testemunhado! Sede 
,, feliz, cu consinto n 'isso. -Eu o sou, M ada
" ma; s6 pe:la fdicidade de viver para vós; 
,, cessae de suspeitar-me e de me chorar ; vós 
,, vedes o amante o mais fiel o mais terno, o 
,, mais respeitoso .... - E o mais tolo, inter
,, rompeo elln dese$perada.,, E, correndo a 
cortina, chamou suas escravas! Alei biades sa
bio furioso <le nam ter sido amado , senam 
como um outro; e resolvido a nam tornar a ver 
uma mulher, que~o amtl.ra para seu seu pra
ser. 

Novos tentamentos da parte d' Alcibfades, l3e1-' 

la e joven era Gliccra, aos pés da qual o nosso 
herôe vue depositar sua ternura . Grande era o 
numero de seus rivaes, mns elle só o unico feliz. 
Elle s6 possue o corngam de bdla, e seus agra
dos. A lcibia<les , affagado por uma fortuna tam 
secunda. ,, rende ao puro amor as homenagens 
devidas. Sou emf1m amado! excJama; estit 
,, lfo, que tanto m 'exalta achou em fim na 
,, minha bella o mais, a que podéra aspirar. " 
Ainda em Athemas nam ha\'ia o uso d'esposar
se hoje para a manham aborrecer-se; e aos jo
vens se dava o tempo e occasiam da d'escolher, 
de ver-se, e de follar-se com uma liberda<le de
cente; e as bella s nam abandona V{tm aos pais 
a guarda <le sua virtude; ellas ambicionaram 
para si esta gloria. O pudor nam commeça a 
combatter fracamente se nnm desde o monu
mento , em que se lhe rouba as honras da vfo
toria ! . .Alcibiades, accostumado a seduzir, deo
se po1 fun a combattcr Glicern ! Tudo a bt::lla 
Atheniense t.inha, em si de '1Uanto existe nos 
arca.nos da bcllesrl e da amabilidade! tudo cl'en
cantos, de sabedoria: .• tudo finalmente, quan
to. entre si repartiam as encantaveis nove filhas 
de Jovl!n e Mnemosyne t tudo, quanto as trez 
chari-tes continham <le se<lur.tor ! Taes e~am :u. 
phrase;, que á vista de Glic-era l apsavam pe
los labios <le Alcibiades ! ... Mas que pena , 
que a encantavel Glicera nam tive5se um cora-_ 
çam scnsi vel. • • 

ANECDOTA. 
~ Dous Medicos. 

Tratavam me<licos dous 
D'hum certo enfermo de chança. 
Do qual ambos recebiam 
Huma avultada pitanga. 

Hum d'dles cm assaz 1ico ; 
Mas <le saber desprovido; 
O segundo ern mui pobre; 
Mas em sua urte ontendido. 

P or accaso cm certo dia 
Ao mesmo tempo chegarom 
A ' ' isi tarem o enfermo : 
Am bos assento tomál"am. 

O rico, po.t ser mais velho, 
O pulso lhe tactejou ; 
Que 1 h 'o achára alterado , 
Em seguida declarou. 

Ao pobre tocando a vez, 
Sem empregar phrases vnns 
Afftrma mais , que o enfermo. 
Tinha comido mnçans. 

Nam pôde o mis'ro negar , 
Quanto o medico declara; 
O rico fica abismado 
Com advinhaça.m tam rara. 

Tratarnm de dar romcdio 
Ao mal, que as ma.çans causáram; 
E , recebendo a csportula, 
r-{'hum momento s'eclypsnram. 
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Q rico sem mais·demor:\ 
Puc na mão <lo companheiro, 
Porque ad\'inhar lh'en.;ina5 t•, 

G randú som ma <le dinheiro. 
O pobre , fechando a mam 

E mcllt'ndo a n' algibeira , 
·\o ou L10 diz em. tom baixo: 
,, Obrareis d'e:;ta maneii-n. 

,, Em 'isilan<lo os enfermos, 
,, Chc"'a t-\05 ao tarvcssiro, 

~ 

,, E suhlilrnen e apalpae, 
:• Ou athinhae pelo cheito. " 

.\ u,;C'nlaram~se os dous mn 1'1m, 
Cada qual mais sati!>fcito, 
Pdo r:1 ~o de fortuna , . 
Ou(' ao~ dou,, correo tanto a ~t· i to. 

Visitou, passados dias, 
O rico hum certo <l.ol·n te : 
Onde- teve occasiam 
De Sl' mostrm' eminente. 

Acaso o e nformo tiuha , ' 
Em ll1"'ar de 1xc1vés~eiro, 

~ . 
\ pd le <l'hum ~cu JUmc-n_to : 

Ellc ern hum pobre moletro. 
" Vu~se mi mal .; <l.iz o m cJico, 

·• Em tom fro,,o e casmurro 
:• <iiu•m lhe mc:tteo na cal.Jcça 
:' O <:01n.-r mm<> de burro!! " 

A hi~ma<lo <lo que 0tl\ÍHI; 

O moleiro lhe tornou : 
" Pl'nloc' minha confiança , 
" lfo cc•rto que s'cnganou ! 

,, :"I em a lguem m 'aconselhou , 
" N ('m tal burro t10je cõ mi ; 
;' .\ nam ser o Seobor m<'dico 
,, .\intla hoje outro nam vi. 

Aos Srs. de máo contctlfm·. 

Em quanto estejamos conv~rrí.·iJo, (~e que ser 
sm·do-nmdo é a qualidade mais essencial uo que 
esi:rcve para o publico, n_in<la e~ta vez, n am 
1)Uslante ta.l conYic.ça rn , furemos por todas al
gumas dccla.rações. 

Nós c;tnrnos prompto a Jar todos os esclare. 
dincntos a nossos assigoanles, qunnclo fo rmos 
mal entendido e'm nossa~ nsscrçües) por julgar
mos isso um dever; porem a salyricos é a pri-
meira e ultima vez, que. responde m os . . 

H o mens há ahi, que ralham , cJe que seJa 
-troco o papel de no:>sas c~tampas. Nós tambem 
conl1ccemos isso , e descJumos poder, me lho
ra-los tanto mais que nossos ucscnho~ trabalho
!:>OS se dcspreciam ,; . porem , vendo o estac\o ~e 
nossas finanças act'-!aes, antes <-JUP,rcmos hoje 
ir pelo menos máo ao bom , do que pelo bom 
a nada; cremos nós entenderam, e l ouvara m 
nossa logica. H omens há , que nam ~uere~ 
princípios; taes só contenta o combattei; de g1-

:gànte, E> mhora dcpóis se pereça d e e•gotamen· 
tô de forças ! 

D esenn uem pois que tal \'CZ em do us mc2e> po
deremos melhorar nosso papel. E' ncccssurio, 
que to<los nós façamos algum sacrif1cio para dar
mos vida n umn empresa apenas uasct:n lc e nús 
os fasemos maiore~ do que ninguem por quanto 
arriscamos trabalho, de~cnhos, e <linheiro, para 
le ~armos ó. vante umn obra <le publico iutércs
se; e nem por isso perde mos coragem . No sc·
g u inte n.0 daremos um processo para <lar-se ao 
papd <la" esta mpas uma consislcncia for te . 

Alguns sabichões murmuram de que cscreva
moi; nossos elementos sob o titulo de liÇÔ.!'\ , <li
Z(>ndo " Ni.11g1tem está para 1·eceber tirvcs eic. 
" Longe <le n6s vá o pensamento <lc qucn,r en
sinar, quem é sabio ; antes docil nos fr e:.uha
mos ás liÇÕ<'s de taes Srs. Admiramos porem , 
que sua sapicntissima mni1'tienci:l lhes nnm huja 
da<lo mais olh0s que os do vulg-ó par verem as 
cousas . 

Lirwn , de L atim Lectio , ar.çam de ler , es
collw, collccram nunca significou acgam <l ' c:1-
si nar, e <l'aqui se vê que a taes enpientissimu
cabe bem o verso de Virgilio=Ah ! C oridon, 
Cnri<lon, qua~ te <lcmentia capit ! = Qualquer 
pois qu e <lc tacs signficações seja o sentido, cm 
que !'e tome o nosso mc.> thodo , vc-;c e claramcu
te, e até dcixnmos a nossos leitorn5 sensatos à 
juizar <l i) que lado e5tá o amór proprio e a va i
dade . Qnnto ú novidaJe, que app resentn a no~
sa orthographia e p<>nctuaçhm cm alguns dó-; 

· n.05 sr.gt1 i11tes <larnmos as bases cm qu e a fun
tlamo~ e para lá <lescliamos <lcs<lc j{i os no;;o~ 
ralhaclores. 

ERA.TAS. 

Pag. Col. Linh. Err. Emen. 

l Q :~[> no n .0 3 no n.0 '1i tt 
4, 1 23 ovos OHl~ u 
4 1 ('O herbivo·vos lw1·bi roro~ ),.., 

4 ~ LJ.Q menor mt•no.; 
[> ~ :3L AB e 1\ C AB, .\ C ti~. 3. 
6 1 45 AB fig. 6 AB ou DE li~ . ,11 
() 1 56 signal de !ZO. Sign'll d, , 

ABCA A 
6 Q \29 ABC; h 
6 ~ 4i3 crographico Ch()rographico 
7 1 39 moveu IDOV<'l1l 

(. 

" 
.Esc riptorlo dt! Rcd acçam Ruo. de S. Dento N. o 10. 
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