
-Gmn' tulil pnnctvm , qui miscuil utile dn lcl 
L ectorem del~taudo 11aúler que moAendo. 

( Hor.) 
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AVISO. 

A Direcçam tlo Joven ~~tnralista pede a to<los os 
seus assignnntes que nnm tenham recebido a tempo 
compeic:nte os seus jornaés de assim o fazerem cons. 
tar no Escriptorio da H~~11cçam Hua de S. Be1:.to n: 
l O, ou 13essoalmente, ou por carta fr,mca, para se darem 
as providencias necessarias à fim de evitar húma fal. 
ta, que a mesma Direcçam esçera lhe nam seja at
tribuida , e que só p6de proceder da má destr ibui · 
cam. 
• Por esta occasiam, roga1uos a todos os Sr s. Assi· 
gnantes das Pro\·incias, cujas assignatur;is acabam 
com o numen; 9, e que quizercm continuar, se 
~-irvam a tempo competente renova-las a fim de nam 
·offrerem demora na sua entri>ga: de,·endo·o fazer 
j ireetamente ao Ellcriptorio :la Redacçam, ou aos Srs. 
10 Porto no Escriptorio d <t Redac~am do Atbleta 
iu.a de Santa Catharioa N. • 2 H - Braga , em 
:asa do nosso Correspondente Joaquim J osé Antunes 
la Siva Monteiro - Coimbra, loja de Livros de José 
Mesquita - Monsio , 'l'homaz Antonio Ribeiro - Si· 
!1os, José ~faria RapÇ>so - Castello-Braor.:o , Agos
tinho Jo,é }'t;vereiro - Setnbal, Ivo Celestino Gomes 
;'Olí\·eira - San{arem, Francisco 'l'eles ::iampaio. 

TORRE VELHA. 
A tOTl'e <le S . Seb:l~Lia m, chamada Yulgar

mente T orre Vd~a , e que forma o oSjectq da 
nossa estampa, acha-st• a huma legoa dodis-
1 anda da Capital, formada sobre a margem es
querda do T~jo, e defronte da Torre de ~ . Vi
('Pnte de Delem , ')Ue demos cm o nooso n.0 6. 
Ao primeh·o a~pcctu o obscr\'ador vê logo hu ma 
fortalcsa , que rncorda d'huma maneira incon
te.>tavcl a sua an tig\J idade. Ainda , que todas 
as suas bateria; scgu<'m a irrcgulm idade do ter
reno, que a sust1•ntam nam deixaria, PoT isso <le 
formar buma defesa en<'rgica, achando-se bem 
guarnecidas, e cm eslac!p decr1.:s1rem ofog0 C<Jtn 
a torr~, que 1111! hc front..irn. 1\0 'rê -la de lon
ge, ninguem dírá., que a Torre r clha encerra 
cm suas parles (alg\llnas j<í rui1ias) hum , the
souro de pinture;co e irregulart<ladcs, que, dei
xando ext:.uca<la a alm:\ do pinto r pelos ra~gos 
poetico;, que de li pullolutn, mais d'huma \·ez 

.O facá l impar O >Uôl' C .chamhr OS auxiliü;' rigó· 

rosos do 1..kscnho prespecti vo. H um occulo apon
ta.m os n6s ele sobn: o tcrrapfo~o superior <,la tor
re de. Belcm , e com seu a uxilio <;!esenh amos 
nossa estampa , com toclas a$ gent ilesas , que 
d'ali podemos ver. A bstE\mo-nos ,de . formar a 
resenha de seus detalhes , por quan to , assaz 
escrupuloso na imitaçam dos or.iginaes , cremos 
que nossa estampa fa lia eridcntemen te a intel
ligi\'el linguagem do dc.>enho , e tant0, quanto 
em t~ossa fra<]uesa cabe. A 'vis!a d0 , q ue han~
mos dilo da posiçam desta torre, he facil de Yer, 
que sua. frente olha perpcndicularniente ao Scp
temtriam ou Xortc. E lia parece ser mui ante
rior á lorre, sua Yisinha. O gruppo de casa;, 
que \emos á. direi ta n' huma peq uena praia 
tem por nome o" L azarnto " o nde se depositam 
as. carregaçÕt:s <los na,·ios, que sam emprasado~ 
pelo Conselho da suude . L á ,·emos lambem hu
m a 1·ampa, guarnecida d ' hum m uro, que he o 
caminh0 para enlrar-se na torre. Bem optaramos 
nós mimosear nossos assigoantes, dando-lhes º' 
desenhos exactos dos mais celt:bres edilicios da 
Capital; porém som mos eslür vados pelo no.sso 
impedimento physico , com tudo nam nos des
cuidaremos em ap resentar os mais bellos boca
J inl?os , que e m redor de nÇ>ssa habitaçam nos 
for dado descortinar. Em h um do> mais pro:<.i· 
mos numeros p romettemos dar-lh e~ o desenho 
<l'hum ed iücio d'archilel'lurn C11rinthia , tal vez 
o mais bello q ue orna a Capital Jo rey no ; hc 
a Memoria em B clem. 

HISTORIA R Ol\'1ANA. 
QGADHO SETIMO. 

Eis chega noite, o monarcha d:is l uze3 ha
via deixado a sua irman l >hn:be o cuidado d'e~
clareccr o hemispherio, q uc elle dei xára , e já 
N uma Jl~ men Lc rcvoh e os meios Je cel1!briãar
se ao3 olhos da cncanta ndora H crsilia , já com a 
ideia cheia d'amor os mo<los ,medita, corno .<le
' 'e no seguinte dia ª\~OÇíH' O> ioinligos , de co
mo deposilará ao~ pés do idolo , que ado6 , os 
desj)Ojos de milliares d'i 1\imi~os vencidos , e por 
elle obri~ados a l'J'lOrclcr o <;ham ! E ntam , e lk . 

·torn a o a uso d 'offertar á fil ha de Romulo o ca-
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pncelle invenci vcl; para faso se dirige á. sua ten· 
pa; 1n:1i nnm a enconlra. Gritos confu~s par
lem Jc todos os lados , que se propagam. para 
o centro, para o luaar de Numa, <i maneira <lo 
estam piJo do trovam~ que estnln ao longe ! Her
sil ia 1rntrn arrebatadamente a cingir sua armas, 
dia o vc junto de sua tenda, e ndmirn hum 
ponrn; d le lhe declara a causa, e o elmo lhe of
forta: masotemponam heproprio pura amor ... 
a datli vn e o recebimen lo devem ser bem refle
ct idos; porém o dever de guerreiros hc mai:; po
tente que as inclinaçõesd'.Lmantes. Am bos reu
nem suas lropas , e esperam wm tirmesa a cau
sa <la Jesorde m. Era Léo, o grande Léo, cu
jas virluc.les á pouco esboçamo3, bem como o 
seu valor , que com o coraçam abrasado em pa
trio ardor e sequioso do sangue dos injustos ag
grcssores, ,cpm a tremenda maça na dextra, 
ua sinistra hum facho ardente, e acompanhado 
de i! i$ M arsios escolhidos traz a morte e o in
ccndio por todo o campo inimigo! H oracio, 
]\:J iscno, Bruto , e A bas chegam ás armas, el
lcs encontram seu rey s6 resistindo aos M arsios! 
Já. l!Cll braço tem feito morder o p6 a O phelto, 
A lastor, 8opharis e Corineo ! . .• P antheo tro
cám a vida pela honra. d'encontrar Romulo ! O s 
M arsios affroxam hum pouco ..•. elle.; gritam 
Léo! Léo , que havia penetrado o domicilio de 
H.omulo, apparece. A' vista sua os Romanos pal
led1!ccm e se demoram ! Os M arsios gritam -
vidoric ! - Léo tudo incendeia ! Corre o cruor 
das feridas das victimas, que juncam a terra! 
a carnagem incrementa a cada golpe de sua ma
ça ! Semelhante ao tygre, que p:,de assaltar o 
rebanho, clle ma ta, e c.l ilacern as suns victima.s, 
para, d1:tpois d 'haver pd vado <la Yida a todas, sa
dar-~e de sangue, assim Léo se reconhece no meio 
t.J.c,s Ro manos espavoridos; porém Léo narn quer 
beber sangue , nam quer nada dos despejo,; das 
"ittimas .... os Romanos ameaçiram a indepen
dencia de sua patria, e os Homano3 elle quer 
rcd uzir ao nada! O fogo he ainda mui lento 
<":tn seus estragos , elle os augmcnta aos golpes 
<lc seu polen te braço! Por en tre o con fuso vor
ticc de ferro e do fogo Léo tinhe. já imolado 
A bas, Massico, Tibur eTala;sio ! O bravoMi
scno quer emular em Yal0r e o rnlem hum mo
mento; porém o müifrco mancebo M asseio per
manece iRconcuiso a ' '::tlimento tanto, e com a 
promptilude do rayo calca aos pés o corpo de 
.Miseno ! H orrisono era o stridor das armas, 
slrepitoso o rnraz. impeto das chamas neste e.lia 
<l 'h orror para. os Homanos , cujos fios de vida , 
parece, (·stam. entre as laminas assassinai da san
guiseden ta Atropos ! Profügos já por toda a par
te os Romanos, Léo caminhava a seu talant e 
por cima àe montões de cada vares, e, si ti bun
do ainda de carnagem , elle deseja medir-se com 
t1xlos ! R om ulo apparece em frente <lo valoro50 
M arsio, e, balançando seu ja valot te, quer com elle 
en viar-lhe a morte. A pelle do Leam de Nu mca foi 
penetrada, elle iim o feriria; mas eucontra a 
m aça enorme, qu_e tantos Homanos ex:forçados 

<léra á <leo;;a Li bitina, e nclla fica cntránhndo!. .• 
ltomulo, puxando o javalotle, a maça e;,capa 
<la mnm a. Léo .. .. c;;te , vendo-se <le-armado, 
empolga hum a pedra enorme, e, fazendo-a as. 
cender no ar, ella encontra n:i queda o infeliz 
Rom ulo, q uc cahe sob seu peso , e fica in tf'i · 
ramente des<"oncerlado ! Acco<lcm a soccorrn-lo 
5eus g uerreiros ; mas elle nam púdc sustenlar-
se. *' • 

HISTORIA NATURAL. 
LIÇA M Q UA RTA, 

-
P c,hidcrmes. 

Vamo11 occupar-no:> dos P achidermes , propria
mente ditos, que cm si conlecm imm~nsos 
variec.lades; e , devendo cornmeçar pelos de 
maior granJ.1~sa, lractaremos do 

RHlNOCERONTE. 

17. O Rh inoceronte (fig. 2. n.0 8) he origina
do <la lndia , do Ceylam, dt: J ava, de ::>uma
tra, e d'algumas partt:s da Eth1op ia. 

D epois do Elephante o Rhinoceronte hc o. 
maior e maii poderoso dos qua<lrupcdús ; mu,; 
elle está. tnui longe das excdlencias do Eleph:.n 
te pelo lado da in teliogencia e <las faculuade,; 
naturaes, mtm tendo recebido da na tureza , se 
nam o, que ella dá aos maisqua<lrupeJes. Priva
do de toda a se0:1ibilidade na pclle, e d'orgão~ 
distinctos para o tacto , os unicos meios de ,;ua 
dextresa existem na movibilida<le e longura do 
seu beiqo superior; o qual lhe serve para culuer 
os alimentos e ~ondusi-los á boca. 

O Hhinoceronte tem ordinariamente perto de 
l~ pés em comprimento, e 5 a 7 em altura: el
le he menoi grosso que o Elephante. Nenhum 
animal he tam singularmente cronstruiclo. :::>ua 
cabeça he armada d'hum corno duro e solido, 
que se avança desde o. focinho, e tem al gumas 
vezes tres pés de longo. Sem esta difform idaJe 
esta parte seria bem semelhanle á cabeça <lo · 
porco. 

Suas orelhas sam largas, direitas , e pontu 
das, seus olhos 3am penetrantes. Sua pdle he 
nua e as pera, e, excepto no ventre e cabeça , 
coberta d'huma especie de couraça com peque
nas eminencias callosas e prodigiosamente du
ras; dla he ruga<la e-dobrada c m rcgassos, que 
cahem no pescoço, nos hombros, nos rins e na 
garupa; sem estas dobras o animal narn pode
ria fazer nlgu m movimento.~ por causa d.a con
sistencia <lesta pelle, que he impenetravel á. lan- · 
ça,. ás balias de fuzil, e ás laminas d'"aço as 
mais bem temperadas. A côr <lesta couraça he 
d'hum escuro çujo, ella he extendlc.la sobre o 
corpo em forma de laminas d' huma maneira 
extraordinaria. As pernas sam curta;;, mas for
tes e e;pes;as ;. e os pés armados de tres unhas; 
;endo a do meio de consistencia cornea mui dura ,, 
e as outras duas especies de garras. 

O corno deste animal he- huma. 11rma terri vel,, 
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e posto <l'huma forma propria 2. empregar feri
das mortaus. O Elephnntc, o .Jnvalí e o Bufa
Jo nam pod<'m enviar ~cus golpes, senam de l a
do; o Rhinoccronlc porém p6de í\ cnda golpe.., 
que dá , usar <le t od~is ns suas armas, circuns
tancia, que o torna mais temivel aoTygrequc 
todos os oulros animaes. Entre tanto ellc hede 
h um natural manso e pucif1co, e nunca primei
ro aggressor. 

Ha hum animal d'csta espccie, chamado Rhi
n oceron te bicorneo, por causa de ser armado de 
dous cornos. • • 

DESENHO. 
Continua a precedente liçam. 

19. As partes fu ~ i cntes dos objectos appareccm 
-sempre debaixo J'hum ponto <le vista prespec
tivo e nunca geometral. Assim suppondo, que 
a cxtensnm <lo !ado superior do objccto s~ja hum a 
recta horizontal, esta recta, vista a ,fugir do 

· olho observador, formará. o lado d ' hum angu
lo, cujo outro l ado he a horison tal imaginada, 
existindo o vortice d'esse angu lo no ponto <la 
ri>cla, fron~dra ao olho. Este angulo se cha
ma angulu d'inclinoçáo pwpcctiva; e posto 
que na ~.ª parttt deveremos tractar c.l'este ob
jt•cto; sempre aqui daremos a lguns esclareci
mentos á vista da fig. 50. Supponbamos DB 
CE hum angulo diC<lro, formado por duas pa
redes verticacs A B C D , t: B E FC : ora , es
tando o olho ob:;ervaJ.or quasi perp1~ ndicular á 
face A 13CU ; e a humn di;lancia tal, que pos
sa Yer' a fugir' a face BE F e i ain<la que o 
l ado rt>prcsen ta<lo peb rntn BE seja horizon
ta 1, ua prespcctiva. he Yislo, formando com a 
horizon ta l imsaginada BG o an~ulo GBE, an
g11/o d'intinaçarn rrespccliQll' que .hc o que \'a

mos tractar d 'achar, assim como o com pri rneo
to prespecti\'o da linha BE, que será tanto me
nor; quanto maior for o angulo <l'inclin~u;am, 
quer <lizer, quanto muis ap:.:r tado estiver o olho 
ob:;ervHdor <lo gol pc de 'is ta perpendicular ao 
lado ou linha fugicnte n E. 

20. Achar o angulu d'inclinoráo pr<spcctiva em 
f.mn objecto 111,orlc.to. O estudante põe rm frenta do 
olho hum plano <le curtnm rectangular, ABDF 
cujos l ados sejam precisamente perpendiculares 
entre si; e de sorte, que o p lano fique bem per
pendicular ao horizon te cm seus lados verticaes 
A F B, D. Entam 0 estudante fecha o olho es · 
querdo ; e, fast>ndo separar da cara o plano, 
até que possa 'er, com o olho <li rei to e ao mes
mo golpe de vist.'t, cm hum ponto B1 do l ado 
superior A B do plano o ponlo do objeeto B e 
em outro ponto E 1 do lado BD <lireito <lo pla
no o pon lo .E <lo objcclo, marca com o lapis no 
plano esses dous pontos, como •e vê nos dous 
pontos B1 C1 <lo plnno ABDF. Tim-se por es
rcs dou;; pnotos a rccta B 1 ]~ 1; e o nngulo B 
B 1 E 1 será a inclinoç11m, que de\'C <l<tr-sc 110 

plano du copia á linha, que repr,e&cntar o la-

do BE dooqjeqto rnodefo, e a linhn Bt E' será 
a su:i. xerda<leira extcnsam prespectiYa. 

~l. Corrolario. P or este mesmo processo se pede 
caçar as verdadeiras larguras do objecto mod e
lo , A B, ou DU , o u etc. ; cujas operaçam 
aconselbàmos sempre , por serem essas exten
sões as, que estam em relaçam exacta com as 
que o oqjecto dá naquelle sitio. 

~~. Scholio. Ad' irtcc.-sc, que o flogulo <l'incli
naçam se acha para baixo da hori zontal, quan
do o lado observado he superior ao olho, e, 
pelo con trario , quando elle fôr inferior, como 
bem se n~ na figura, o nde o angulo F C H he 
form:i<lo pela horizontnl C H. e pela linha da. 
base CF, que lhe fica superior. (vij. na~.ª 
parte d'aste tractado.) 

GEOMETRIA. 

SEGUE A J.NTECEUNTE LIÇAM. 

Problemas. 
4'2. DadM duas 1·cctas achtilr oulras áuns que lhts 

sçjam proporc1oriaes , tendo estas as medim. 
füte problemma. hcdc grande utilidade nas ope
rações de geometria practica; e ainda que a 
geometria elementar nam forneça meios rigo
ro5os para resohc-lo , nos vamos dar hum, que 
o resoherá., sendo njudado da tentativa. Sejam 
dadas duas recla3 AC e CE (fig. 39. n.0 4), e 
quer-se oulrus du:.is , que lhes sejam meias pro
porcionaes. Disponham-se as duasdadas de sor 
te, que formem en t rc si o nngulo recle A CE; 
prolongue se á. de3Criçnm a reda AC, na di
r!'cgam AC, e EU da. mesma sórte na direc
<;am EC: na recta C O forme-se o angulo rec
to A UB e de sorte, qu e, formando igualmente 
o angulo meto 1) B.E na recta CB, a linha E B 
caia no ponto E da rccl1t dada CE;paraoque 
n am há. regra g·eometrica ; mas se pode facili
tar a tenta.tiva collocando huma esquadria so
bre a rccta CD, e o angulo recto d'outra e;
quad ria sobre a rc.:cta C B, procurnndo da justnr 
perfPitamente o lado DB do pr imeira. com o hl
do BD <lasc~undn, e que os outro~ Já caiam , 
bum em A outro em E: entam as rectas. CD e 
CB seram as mdas proporcionnes pe<lidas Porq11e 
(vil. H28.)AC:CO::CD: CBeCDCB::CB: 
e P,; e ' porque: em ambas as proporções lemos 
CD: CB, elim inando d'h uma e ou tra o mem
bro CD: CB, fica AC: CD:: CB: CB; e por 
tanto CD e CE sam as duas rectas, que se pe· 
dem. 

-lli'e.i
PINTURA. 

L 1 Ç A M Q U 1 N T A. 

Am1rtllo. 

16. O 6crc amardlo =que se emprega or
<linariame1~tc nus cores ele madeira e mais com-, 
mumcntc em obras gross~s de pintura, se e~~ 
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pre~a puro a oleo ou á. tempera: quanto á sua 
c,('()lha 'eja-se (n.0 15) ócre rubro. . 

O amardlo escuro= he hum:i materta , que 
se c<.•llle nas agoas, que serrem á lavage m do:; 
mineraes de ferro . a calcinngam lhe <lá hum a 
licita côr; elle pÓ<le subotitu!r a terra d' 1 ta lia. 

O amarello de N <lples = provem dos fornos, 
0ndc se purifica o enxofre; he o rnai:; b~llo <le 
to<lo5 os amarellos, e se mania bem com as ou
trns cores. Q:; ama rello; imitam o ouro. He ne
cessnrio , quando se moe , faT.Cr uso d 'huma 
espa tula de marfim e <l'hum marmoreou por
fyro; por que a pedra e o ferro os fai esverde
cer. 

A~safram das Inclias. =Raiz dura, sêca, dura 
por fora t'Omo internamente , sei ve a imitar as 
con '> d' assa fram e de laranja. 

Fiti-se ainda outros amarei lo<> , chamados stil 
de grain, mixturando em huma <lecocçam de 
gran d'Avinham, contendo hum pouco d:álu
men, huma especie c!e gre<la, que vem <le Cam
panha. 

A grnn d 'AYinham pro\·em d'ht:m arbusto, 
bem conheddo em P ortugal. Ella pode ser su 
hstituida porinfusõesde~o<les=plnnta, quese 
c-ultí "ª em Languetloe, Normanuia, e Picar
dia. ** 

~ *!<ijpz+j 'il~ 

COSMOGRAPHl A". 
GEOGllAPHIA ASTRONOmCO-MA'rH E~U.TfCA. 

Couclue-se a antecedente liçam. 

4.0 Dimiriuiçam de obliquidade da Eclípti 
ca= (Diminuiçam .progressiva do ang. de ~3° 
~8 1 , qae faz o eixo da Teml com a linha. per
pen<l. ao plaono da orbita). Este movimento, 
que hc ponco mais ou m<rnos <lc M?1 por seculo, 
tem por cffeilo .approximar º' Tropicos , que, 
conforme todas as probabilidu<lcs estava m anti
gamente mais separado~ de sonc, que, a jul
gar d'hto pelas apparencias , a. 1·:c.:liptica e a 
Zona torrida por seguimento de s 'cu lo.; poJ e
riam desapparecer; ma:; ha íun<lame11to para 
crer, que chegado certo ponto aseparaçam aug
mentar:í. na m <-:sma proporçam. 

õ.0 H.utaçam do seu ct'<O= (movimento de li
braçam, que he cau3a, de q lLC a inclinaçam do 
eixo <la '1\ rrn sobre o pfano do Edi ptica C3tcja 
sujeita a pequenas variaçõns). E;ta libraçarn 
tem lug<u, humas \'C7.es p<1ra cliante outras para 
traz, e o $CU effoito num he sensivd. H e cau
~a<lo pela differen:;a., q ttt: existe n:i dirccçam 
<las forças do Sol, Lua, e T erra no plano, em 
que cllas snm dirigidas. 

G.0 MO\·imento em roda <lofoc<--o=(oucen
tro das. mam1s <la TNra e d a Lua). E;te mo
vimento tte a cau5a da clevaçam <ltu acroas da 
'f o erra para este focco, .em quanto que a rota-
<;am simultanea faz pas,mr os mercJiano; suc.:
cessivamente <lefrotlte do focco. Ellc hc tambcm 
ca•.ts:i <la prognmam das agoas acc:umula·lns do 

Oriente ao Occi<lente, phenom-eno conhecido 
pelo nome de marés. 

7.0 ;\l ovimento dos pontos <la Aphclia e Pe
ri'.1ella em roda <la Eclipt ica. =Por <~te movi 
mento, que se completa em ~l :tf annos pouco 
mais ou, menos , o Sol se acha c;tur sueccssiv:1-
mente vertical a differente.; lalitu•lci tropicaes 
(quando a T erra e3tá n .t m:iior 0•1 menor <li3-
tancmdo Sol, uffectando porisoo muito mais), e a 
cima cl.ts quae> este astro hc vertical, qnanJo 
a T erra e;ll:Í. em sua Pcrihelia. 

3 ~. O movimento da linha das /los't.rl~s he di
rccto, quer dizer, que oApogeo e P cri:re0 l~r
re>tre; vo l tam na ordem do3 signo;, e Je;cre
vem pouco m.li>ou mçno; ll 11 por nnn > • • \. lon 
.,.itule d'e;te ponto m l'l t nam sú e;tes Ll 11 , 

que m astron'>m » atlribuem á acç :t:n de .f upi
te r e Venus ~obre · a T.errn; m as ni1da pouco· 
m<d:; o :t me'lo~ [>t)ll em virtule J .t Precemtm; 
o que fuz p H anrw 61". 

:;;,. SchG!io.=Calculanc.lo e>le movimento, se 
achn, que a Terra em 1814 chf<'g,tva mui perto 
uo Perige no <lia do >Olsticio <lo I n \'erno, e pode 
concluir se <l'aH, que a Juraçam das 1:staçõe; 
he variavel , e que por secu lo' dia; se trans
formaram em huma s6 e in variavel. 

N. Il. C alcula-se a vdoci<lade <la trans!a
ça m , por minuto,= 3~9 lego:.is. 

' 0000.000"«.Xloo~o.o.oo,:ooo ooo~ooo "ºº'°°º Q0'9)0C., 00,1~, OOO{OOO•ooo-ooo·coo ·o•o -oooe«o 

V.A1UEDADES . RECRE.\. Trv AS. 

Alcibiades e u o Eu· 
Conto moral, trad1f,Cfa:n de 1l1arme1itel. 

[ Conlinuaçam.) 

- E ·que outra promessa lhe p0di<? i; f:tzc!r? -
D e o nmur cc>rn eff,..ito, re;pond!!o dia 1·011 hu
ma v0z trc:mula. - Eotam <"ll t! promrttc.>-H); 
lambem nam .;t>.rncnte cJe ser ama vd, ma; ele · 
todo~ <» home n.; o ma is amavd ao> 1•0,:;us .ilhos? 
-Prornetteo-me Jc fa ter o pos,;ÍvPl para Í;<o, 
e cumpre com:.. sua palaHtl: - Poi-. lwm, 16> 
tamb1.:m fazei,- o pn;si 1·t:l pau o amar u ni.:arncn · 
lc; mus ne m hum n<.>m outr > p.JJe ª~'''"'r,1r <;uc 
h:i Je ron:.eguir o se u Ctm . - Eis hu :~1a moral 
h0rroro~:i, exclam:Ju ltodoi>t! ! - Felii:mente, 
minha Senhora, dia nam IH! ta ·n horroro;a: 
poi:; qu<rntos criminosos hav1~ria, se<> ar;nor en
tre espo·ws f.isse hum dever e>3Pncial ! (~ue 8<:!
nhor , <luviclai;! De nida duvido, Senhora, . 
p5<le desagradar-vos a minha franqueza, e eu 
vos nnm vejo dispo;ta a. irnitalla. 

.f ul;ava e;tar foliando com hum f1losopho, 
e ~ó e;tavu fallanuo c:Jrn hum:t Senhora de Juí
zo. Retiro-me confu;o <h meu engano; m·H por 
Jespe<li<la, quero Jar-"O> hum e .t<~m;>l<> <le sin
cer iJa•lc. Julgo ter co;t ume; tam pums, tam 
honestos, como a ~enh.Jra amai:; virtuo;u; sei 
lambem como el!a, a que no ; ohriga a honra i::

,i\ relig iarn elo J.urami~nto; cou'~1N;o as Lt:i,; do 
hymcneo .e o crime q~1e h:i .em !n friogilla>.; po-
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réni, quan<lo tir-es&e cnsado com• mil mulherf's; 
nam teria o mais leve escrupulo em nchar-vos 
a '63 só mais bella, mais amavel mil \''E!Zes <lo 
qu<' essas mil mulheres juntas. Nn vossa opi
n iãam , para ser virtuosa, he prP<:iso nam ter 
nt>m alma~ nem olhos, folicitivos de ter chegado 
ae3le páo<lc perfeiçam. **' 

Os Souhos de Berchtold. 
ÜR1G1x_urn.rnEs no J. N. 

(iue ha ah ide felicidades de gosos e <le miserias, 
"'<le penas; <l 'i1mor, ami,a<.l.e e odio; t', cm f1 m de 
cncanta,·el e hi<liondo no circulo tio accaso ou , 
;:inda , além elos limite~ da pos~ibil iclade, cm 
<]UC li um sonh~l nam ~<'ja capaz<l\:rnba lar o es
pírito <lo homem? Q ue tçrra5, que desertos, qu.c 
mares, que anto:; , que sinuosos e n·con<litos es
"ºntlcrijo3 ha por toda a cxtensam do globo ter
rt>strc, por onde e~sc espirito nam possa cxl<'n
der-se em menos d 'hnma hora de sonha r? Na .. 
da, julgamos n6s; por quanto elfo milhõeo, <lc 
'ezes se ottrcvc a in~ri<lir as clilicias do:; Ceos 
t' os horrores <lo A verno. '~da ha Iam fecundo 
t.'tn phanthasias, como a i<leia humana ! a quan
tas crenças, quan tas preon1paçucs c prejuisos, 
a q 11an tos phnnatismos e mesm0 ma ldade; nam 
t1•cm da lo origem as- seducções <los sonhos em 
coru<;ues fracos , 'idoso;; , P pouco <' u I to da ra
sam!! ... Todavia nós vamos foser sonh ar bum ho
mem , para moslrar a no$,OS Leitores o retrato 
<la verdade , ti ' c;;a n!rúaJ~ sem a<lorru.H, sem os 
:lCC<'s:orios do; falsos prcstioios e <.:rl'11-sa:; huma-

0 . " na-;. ira aliruem " porque nam o apise~enta!> 
direclamente? " A rc.sp()sla h~ ohv ia ; porque 
:tos homem narn basta mostrar-lhe,; a verdad1·, 
co1nem pintar-lh':i. ngrn:lavel. Estl\ foi.opiniam 
do immortal Fénélon; t' porque <lci;-,ari:t clla 
<lc !'er tambem a n<>>·m? . .\.quclle rPcorreu, :í 
mythologia ptnn. ensinar :. hum princip<> , quau
tu <leve cultivar-se a 3aliedoria e rt•norar o bom 
con~clho ; a U lysses , par.i dar-lh 'o como t~ po 
d'hum rey l r 1dcnle e expsrimentaclo ; a seu fi
lho T elemn<o , para mo,;lrn r-lhq 

1 
os perigos, a 

que dve Slljeita n inexpcriencia d,i juvc~n tu<le; 
{L ilha de Çalipso para ensinar-lhe que nenhum 
c-;ta<lo, por mai$ que seja opulento, nenhuma 
fortuna, nenhuma gloria, equ ivale {i,5 ddicias 
do. nossa. palria , que ns pitixões pcrnicio~as of
fthCHm e dislt1mbram a rasam, e que ely1s snm 
l1Um inimigo Lam terrível, que , s.J fugin<lo-o, 
se· ,·cncc; a 1 <lomcneo parn <lcmon,,lr:ir-lhe? que 
só a pnz e alliança com os ri.;inhos hc a uuica 
ganrnti~i dn ~udepcndencia <los-e;Lados, e qua1)S 
sejam os perigos , que corre hum n'y, quando 
in~cnsatamenlc se <leixa arrastar da 1 Í<;rmja do.: 
car1 1·sào,\ ; uniros, que affuge:?.tam os hons suli
tlilo.; tlos arn:tlore.s do thono ; a J\<lrastq, , para 
1'eprchcndcr o gcn!O tumultuario de Luiz 14, ; 
a Pygmaliam, para mostrar a seu e<lucand0, que 
bum throno, baseado fórn do amor <lo• povos, 

está, por consequenda , collocado f6ra. do seu 
centro de gravi<la<le. · - está proximo e tendente 
á sua queda ; cllc deixou T demaco na ilha Jc 
Cypre , desampara<l<> e €ntregue a si mesmo, 
présa das mais a dltadorns paixões , degradado 
da proprin. essencia do homem , desprcsando já 
a virtude e a honr:.~, para. que affeando a.os olho.; 
J-o príncipe hum tam ve~onboso estado, o esti
mulasse n. fugir e ev itar de longe estes perigos; 
(;!m fmi. clle faz baixar seu heroe ao$ io femos ,. 
para fazer o principe aborrir a louca Yaidnde do> 
despotnq, que sobre a terra se ham feito adorar, 
como dirindades ! dos, que teem crido os cida
dãos, en ~cs destinados aservir aseuscaprixos! ... 
para fase-lo odiar. aquclles homens , q Lte te<·!m 
chega<lo ao alto fastig io por cima de montões de 
cad:neres de seus similhàntes, aquelles que se 
teem opu lcn.ci<rclo por meio ele trabições, <le frau~ 
des e crucl<la<lP.s ! .. aquelle> hypocritas que se 
Leem servido da rclir,iam (alliaz pura t' santa) 
para sariar am biçv1·» ! ... para o fazer temer os 
scelera<l<H , os par1..'<:i<las e homccidas dé toda a 
especia ! . .. os Oa gi<.:io>os juízes, que sacrificam 
a justiça nas aras tlo interesse e do patronato! 
para o fazpr abom inar os ingratos ! ... para mos 
trar.lhe , que a hum rey nam basta sómente o 
ser bom, he neces ario , que n~m deixe fazer 
mal á sua sombra . H e só depoi~ <l'humfl.. ~erie 
d'acóntccimentos <'slrondosos, depois <l'a fazer 
sepnr:tr as anbustias elo nnufragio, o; rigores da 
e~cra,idnm, os perigos de lida; e depii; d'an
dar errante po.r incornitns e inhospil as rcgiCics, 
que ellc julga o seu heroe digno cledomnr su a~ 
paixêics, e por con't:<JUendn de re~er o:> poro; 
<la pequena [th nca. 

Hum rnnho c•colhemos n~>; para c:i-ninhar a 
no•;O f11n: com l'ffrito , quem hií aí , que nam 
lenha já sonhado ; com pa ncllüs dedi aheim cn
terrncli1s cm parJiciros velho:> , co m bruxas, 
lobishomf'fü, e nté co.m e rncanlamento,; 
e com tuJo o t1~m110 , as operaçliei natu
raes e a boa rnsam rwga m abso lutamente todas 
e::sas ninharias .do; 1wmamento-; illuminados, e 
<l 'aqui ti d.mos nós a nos;;a dc;crença a tudo, 
que ·a rasam regeit11 .. J:i ,e 'e pois, que no;~er
viremo-; do mar:\\ ilhoso só para ornato . Jfa so
nho", !te verdade , cujns rcprnsc:nu.ções t•x Ira
vagam dn senda da pos>ibili<l<1de; mas J 'or<li
nario si" no; repre~cntam em s<rnhoaquell<u imn
gen:;, dns quaes a ideia se a<'ha mais sa1 urada; 
e assi,m o , que mais de5<'.i:1n:ios ou tcm('mos , 
he as mnis das \'c.!Zt'~ a origem dos n0s5os sonho-;_ 

Va mos pois ao primeiro so11ho e o; mais St! 

<larnm, conforme o n05SO Berchtol<l o; ,on!1ar. 

A Verdadeir a Felicidade. 

SO:XHO PROIEIRO. 

.Bcrchfr>lcl posn1iú hum grande rebanho, ~s
tava. na flor c.lajuventudc, e, g-05an<lo ao1Hinuo 
Jos encnnto:1 -, que a naturc~a. .,ffercce p::ir c·~cs 
cn mpos matizados que db parece habitar com p<-'r-
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forencia , po<lia serfeliz. Vi da soc.egado no meio/ baiante rrhanho. Eotam se entrega no praser, 
do sru rebanho, e o amor jámais huYincncet<~- pro,·eni1•ntc ela di·H~r.sidade dos paizes, quecada 
do seu peito .•. porém seu pen~ameulo haviast- dia ve; admira por toda a parte a c.xuberanda 
do deslumbrado por chimérn;, ell<'s tinha com- das proth1cçl'11:s da alma naturesa, secundada 
mcçado a desejar, e desde esse momP.nlo elle com- pelos MI ilicios homanos ! tudo o encanta! a no · 
mcçára a ser pobre , pois sentia faltas; a ser in- vidatle o attrahe ... ,rorém pouco a pouco a cu
fo liz, porque vivia com desgosto! fl um dia el- riosidade co,fr ia, e ja os ol~jectos lhe vum pare
l e se haYia assentado na pedra, em que o Ye- cendo por toda a pane os mesmos, iguacs os cos
mos na estampa ; e ali , a força de martirizar lumes e as producções , nada offcrecc cm fim 
o pen11amenlo com crueis lembranças, havia en- novidade. " IIe nece;;sario descansar "dis:>e com 
trcgado seus membros ao pacido somno. Berch- sigo, e foi na Germanin, que ellc firmou este 
told estava descontente com a baixesa do seu parecer, O nr do paiz lhe parrcco temperado e 
estado, e sua alma aspirn rn aos gosos dos felizes sam , o solo abundante e risonho, e sobre tud o 
cavalheiros das novellas, que ~1ccaso teria lido; foi nos contornos do Rhin, que ellc cscolheo para. 
eis que hum i;onho faz expraiar seu pcosamenlo habitar . Por llltma consequencia, sempre espera
pelas fogueiras regiões datam desejada felici<la- vel de\ ocio$idade e da riqueza , todos os vi
de. Berchlol<l tinlrn deposto o cajado, e entre- cios da moda, lodos os desregramentos e de
guc o rebanho ao cui<lado dos rafeiros, e em boches fizeram logo mam baixa ~ohre elle, 
seguida f0ra affuroar fortuna pelo mun<lo ma~ e, con$P.guinll'men te, a saude commeçou a 
quem diz lá , que elle fôra mal succcdido? . . . falt ar -lhe. ,, Nada disse elle ci>m >igo 1 esta 
nada ; poucos passos tinhas feito mediar ent;e ,, vida nam convcm a. Berchlold , conv1!m oc
si e o rebanho, quando huma tutiuegra , can - ,, cupar-nos, para subtrahi r-me aos 'icios e 
tando allegremenle e com ch ilreios, que pare- ,, á morlP. prematura ,, : o grande caso Na 
ciam dirigidos a elle, e saltando de ramo cm haver dinheiro; elle obteve logo hum cargo de 
ramo , <le moi ta em moita, foi atlrahi<lo o no~- Depu tad<i tle ci<lnde , e mafa tarde alguns 
so jo,en , até internar-lo no mais r(lcondilo s1- mnes hum Condado t· o posto de corond das 
tio do bosque. Ali a avesinha entrou na fenda tropas d'hum dos círculos ; e por seus grandes 
d'hum rochedo, e desaparcceo ; e o moço pas- seniços em occorrer a cP.rtas urge11cia s Jo Es
tor tradusio e:1ta desappariçam "segue-me porém tae:lo foi por ul ti mo eJc,·ado ao nl to cnqro de 
como o faria clle? Como entraria, por onde prínci pe d'huma das republicas. O cium e J'h11m 
apenas dous dedos caberiam? cm fim hum ex- dos monarc:l \ns ,da /lrus:1ia e <la casa <la Austria 
forço .... dous &é. conseguem arredar a lag~ , deo lu gar a <'ertas p1rn<lencias; e Dt~rchto ld, 
que cerrava a cr.traJa d'huma obscuracaverna! obrigado a sustenlar a in<lt>penJ Pncia <lo mais 
Grande mararilha ! ojO\•cn enche-se d'nrdimen- patcol1! estado <ln Gt>rrnania, e11trou t•m guerra 
lo, ei-lo a entrar, apesar da escuridam inte- com os Pru.siano>, e os obrigou a retirnr-se pre-
1 ior, e a poucos passos lá ve bruxul1·ar h uma luz; cipitada1! ente. ll<>itrcssaodo ao seu estaJo , t'O

dirige-sc a ella, era huma fenda, que dava in- L> .. no <los louros da"iclo~ia, c«hioc-orn suaslro
gresso a algtms rayos da. luz do <lia ... p:mi, e pus em huma emboscada, que lhe tioham ar
pouco a pouco vae descortinando o fundo da ca- madr> os mais princi p"s, •'Ío<os <l<t sua a11 t hor i
' crna, dt~pois acha hum a bolça e hum annel so- dade e riqut>zas, e me~mr> por nam poderem 
brchumacscapulado rochedo."Eis-aquiaminha soffrer , que hum estrangeiro, scrn nome, bom
fortuna, exclama " ... atrc a bolsa .•. oh de- brea~;1: com cllt>s . Em fi m, para escapar o no.~
scsperaçam ! he pouco o dinhiro ! ...•. chegará so rapnz l(•Vc de valer-se do ànnel, e a~sirn trac
npenns para hum mez ... e com o mais enegico lou logo d'abnndunar aquclle paiz, que já. l he 
dcsprcso attira com a boha ao cham ... que ou- oam offt-rccia segurança alguma, lcvaudo com 
'e? hum som estranho: " vejamos o que he" sigo por toda a parte o desgosto e inquietaçam; 
e, ao le,·ántar huma !age, hum monte d'ouro por que na verdade muito era possuir hum the
enconlra ! Entau: elle abre as mão~, transpor- souro incxgottavel; porem hum titulo de prin
tado <l'allcgria; quiz d'huma Yez nbrani.;er Lo· cipe na Allcmanha valia bem apena d'algu ns 
do o thPsouro; porém oh r~iva ! oh desesperaçam l peq uenos incom modos. O nosso paitor era apai
por Lodo o ouro só se acha com hum a carteira xonado pela Jd tura da gcographia , ellt: tinha 
na mam ! eis que já a deslra elo pa~tor despei- quasi dm:orado o mundo , e por i~so nam folla
tosamente se ergue para arremessar a carteira.. . .. vam á sua ideia terras, para onde se refugiasse. 
" mas nam ; "Vejamos o , que con te m " : abre e Ei-lo entrado na j ta lia , onde comprou logo 
vê escrito em letras d 'ouro= esse annel 1e sal- pala cio magnifico, com bellos recrd os ele. A li 
vará nos perigos , e essa bolsa. he inex gotavel=. elle se dP.o ao commercio do amor, ~, como era 
Ilello achado, grita fóra de si; eis-me aqui, co- hum perfeito rnpaz, tornou-se em bre,·e o ob
mo se quer; sou rico; sou feliz. " (~ue parti- jecto <los ciumes do bello sexo, a quem ellc<lis
do tomar agora? renasce a ideia de viajar, ecom tri bu ia presentes d'alto preço. A nova <le sua 
C!ffeito o desejo foi posto em obras; porque odinhei- opulencia chc~ou alé palario, a princeza crPG 
ro ,·ence ~randes difáculdades ! forte valentam ! desde logo, que a conquista de tal coraçam lhe 

E i-lo ja em caminho, com o annel no de<lo estava res<•rvada pela fortuna; mas o homem 
e bolsa na algibeira, dizendo adeos de longe ao oam tinha hum nome ..... que importa, tinha 

1 
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<linheiro e boa figura, e tnnto bastava. A prin- " lados. - E porque? - P orque con fu ndis a ri
Ct'Z:\ quiz logo , qut! elle fo.;se a<lmillido em pa- "qui>zncom a felicidade Vós, ou ricos , pemaes, 
lacio; e, para abre\'iar, já o casamento estava " qu1~ nam e xiste felicidade , on<le o ouro e a prata 
t rnctado , quando os cortrzucs, invt>josos cJe tan- " t:e nam ve; mas som mos 0 6:; , os ha bitadores 
ta honra para hum e~tranho, f1~cram persuadir " dõs campus, que gosàmoi <la verdadeira fo
á. princNa , d<• que Benbol<l ~ó queria engana- " licidad(!. Aqui nada nos falla que pouco ambi
la, e qut! éom seus <linllt' iros havia colllprado " cionu mos , sommos assaz complttado.i pelos 
grande numero tle vassn llos scas paraduthron .1- " dous da provida naturern. A t ranquilli<lade 
l a , e collocà Me elle á.lesla dos destinos da Lta- " toge do borborinho das cidades ; lú. he o do
lia . Aqui o a mor de re inar p.J<le mais do que " milir.io constante da aml)içam e avaresa. Nói 
o de pó~suir hum amanlt!, e força foi a Bi::r- " apl·nas conhecemos o ouro e a prata; mas, 
chtold ausentar-se , pnrn e;capar á morte, que " tendo o , que se preci:;a paru viver, hum e 
a pr incesa lhe ha via <l c>c re tuJ o. " outro se nos tornam inuteh. l<'allo-vos, se-

Com a alma cheia d'amor e de despeito eis o " nhor, por cxperiencia propria; cu fui emba· 
nos~o jovcn novamente erral1l•!' e já os seus pe- " lado no berço da opulencia e da adulaçam; 
ri gos e <lei.gostos lhe hiam fosen<lu aborrecer ,o ,, <l'huma educaçam perniciosus6 podia resultar 
o uro , que o (1sera despresar hum es ta<lo , po- ,, minha infelicidade; nada sociava meu furor 
l>re ;irn , mas tranquillo. ,, auri-se<lento; eu me arrojei a mil vilesas 

C orhmdo \.arios paizci; dle se dirigio á lndia, ,, e usur,ns para enriquecer-me; a inveja dos 
onde <lcp<>is de grandes duge n ~ pelo paiz, foi ,, meus si milhantes foi a eon;equencia de mi
liauitur na l'idade de P ond id1ery, sobte a costa ,, nhas riquezas, eu fui pers .. guido; de lá se
de coro mandcl, por se r hum a cidade gra nde e ,, guio se a perda d'esses bem tum funes tos; 
hdla. Num commeçou logo por tractar-se com ,, rim refugiar-me nestes si t ios , tendo atra,·es
e~tronJo de grandesa, por recordar o mal, que lhe ,, sado immensos mares; muito me custou a de
provicra d'e.ta maneira de vh·er nos mais paizes, ,, pôr os prejuisos <la opiniam, que eu formava
e se contr olou com huma ca~a mediocremente ,, da grandesa ! Em fim, á forçl\ d~ philoso
preparnda. Ali todo o seu entre tenimerto hera o ,, phar, eu cheguei a restring ir dentro em mim 
ex1~rcicio d a caça !! a freq ut!ncia <l'alguns fran- ,, mesmo a minha propria existencia, e desde 
cezes , que lá e,; ta vam est,1bellecidos. ,, entnm deixei de ser miserue) ; hoj e eu nam 

Hum <lia Berchtold caminhava para a caça, ,, busco protorgar essa existencia, contento-me 
o 8 01 Hpenas commeçava a dourar as alia~ , , de conserYa-la. Cercado de poucas necessida
cristas <las montanha~, tudo hera silencio alem ,, de~, eu nam necessito, como d 'antes, de 
dos gt!rgeios d ' a)gumas aves, que entea\'am can- ,, serv ir-me d'outras para sat i sfase-la~ . Eu quero 
çôcs á. chegada do astro criador. Pa~,;ando j un- ,, somente aquillo , que posso, e d'aqui vem, 
lo d'hu111a quinta, havia sobre o portl\l grande ,, que faço quanto quero! Que mais he preciso 
a bane.fanei.a de t10 rE:~ , en tre as quaes alvejava ,, no mundo para ser feli z ! P odeis vós, 6 ri-
o bello mar tírio. Contemplando com curio:iida- ,, cos, di 11er out ro tanto? podeis satisfazer vos_. 
de os !estões de flores , vio ch<>gar l1uma joven ,, sas von tadei, sem aup:mentar ao fi m de JOS

dc bellesa, encantadora, tra•emlo hum regador, " SOS braços os braços d'outros r Accostumados 
com que commeçou a ~rr igar as mimo~iis flores; ,, aos trabalhos, n6s tiramos d'elles o maior 
pc<lio-lhc liuma o nosso pastor, e foi servido. ,, entretenimento da Yida, e as horas ; quep~r
Despedio-se elle em ftm com h um ())bar de ter- ,, d t:mt>s , sam as u nicas, que choràmos. ~iver
nura, que a joven percebeo, e na m p:.i<lc dei- ,, eem nada fase r he peràer seu tempo, e nam 1 
xa r de corar , H e facil J'adv inl1ar , que, ,, será hum a desgraça perder aq uillo, que com.
vi ndo da caça, elle retomou o mesmo Cllmioho: ,, prâmôs á. custa da prqpria vida? O peso do 
era já. mais de meio dia, e elle ' 'io a porta da ,, trabalho s6 he insuportavd para o escravo, 
quinta aberta, hum velho á entrada iá coberto ,, que· obrigadamente o assume, e que n&m 
de ca ns, mas ainda robusto e bem conservado. ,, pode, como n6s, tomar os momento~ de des
Sa udou elle o Vt' lho e lhe per g u n lou a ca asa ,, cauça necessa rio. Cada sulco , que ~\ forç;t 
tio grande divenimento, que al i perto se íasia ,, do ar-edo n6;; fasernos abrir na tetra, nos t e• 
ouvir. H c a mocidade d'estes sítios respondeo o ,, ccorda a ideia da futu ra colheita, o premio 
, ·elho que nos d ias de folga , e depois de com- ,, abundoso de nossas · mo~erndas fadigas. Sen
plctos nossos deYeres roligfosos. usa festijar as ,, ti~tes ' \'6s jamais.•essa: a legria ·, esta tam fo.!. 
restan te!i horas. ,, gu~ira · n~cordaçam, quando rrn s · mâo~ ctadu-

" lle<:ompensaes bem, diz Brochlold, o peso ,, bia fortóna df'positastes ' 'ossos dinheiros! N ârn 
,, das fadigas e da vida inf~liz, .que pasme~. ,, ct!rtamenle. For~m felize'S os homens , em 
,, - A meu ver, senha, tornou o velho, v6s ,, <JIIlÍnto no seio- da na tureza buscá.rom "Sua e-xis
" gosaes d'huma lwa fo rluna ~ - Certamente. ,, tencia; a epocha <las amhi<;õcs , da corrup-
" - P oi• e11 lambem já. fu i rico, e boje o nam ,, çam , e d.<? mal, q.ue infeita o mundo, data 
" sou.-E como vó> , eu já fui pobre. -Eis ,, <lo momeo,to fatnl;em que o homem deixou 
" ahi huma. mudança bem completa da for tu- ,, o orado, para hir enfronhar-se· nos dous da 
" ·na; poremeud'ahisócolho, que <l~n6s a mbos ,, omrtisciente Minenõllt O m1mlo- perdeo--se ·, , 
,,. T6i sois o, qu~ menos. upprendeo uosdous e!- , ,,_ Ccsue qu~ O governo- d os pQVOl pa,sSO\l das.if 
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" sO> •••.• ,, Aqui hia o bom ,·elho, B erc.h- bri<la<le to<las as casas. 
,, màoi do honesto Janador &.s dos ambicio-1 " ConTem manter no melhor eslulo Je 5alu-

,, told es;ta rn qua6i convencido das suas rasõe:1, " Assim he neecssario ter grande cuidado nos 
~' <: de ler minado a seguila~.: a filha <l'este ~p- canos <l~ despejos e nas latrinas, que -se limpa
parcce, o pastor reconhece-a, e., sabendo , q-u ~ 1 ram ao menos huma vez por dia com agoa chlo
he a ma filha , tira a bolsa e ~llira com ella . rura<la, ou ;ao ·menos com agoa. Estes l ugares 
para longe d~ si resolvido a ficar em sua com- .priva<los seram tidos !empre tapados,' e só a ber
panhia conveoeido, de que sn m t~ez as cousas, los no momeato <lo sen•iço. 
que s1:rvem de base á felici<lade - '1-anquifülade " As agoas·<la .casa .se va;;:o:rnm f6ra conforme 
occupus·am e conlcmta111ento - Neste instante os fore m pr@Uusidao. 
lobos tinham assaltado o rebanho, os cães la- . "As Yidraças -seram lim?as ao .meno; ,liurna 
tiam, e aquelle corria espavorido, e o pastor vez por sU'mana~; porque a acçam da luz •he in
accorda .. ... . ;gri lta . .. . e corre a dden<le.lo. dc ·pen,;al á ~au<le. 

" As .eslrum1:has, os restos d'an imaes e ve
getae; reclamam .grande al<eoçam; e se <leve 
separar das habitações. 

H YG JENA. 
O ~ rtigo que ta mos <lar, foi puhlicado em 

Paris em o :T ornal dcs connaissanco• utitcs., co
mo r·emedio a prnsu\!ar da ccietcgium, os nomf:'s 
insignes, ql.lo n :mos á frente d'hum tal arligo 
nos moveo a publica-lo em nossas columnas, 
pelo jnteresse que d'elle po<lem t.irar os , que 
practicarem suas insin uas'õe», priucipalmente 
• gora , que., estando proximo o veram, devem 
previnir-se cestas <loen5a~, gu~ .em tal tempo he 
co.tume apparecen:::m. 

" I.º A tranquilidade da.alma'hc hum gran
de preservativo cootr.1 as molesti as ; convem poi.> 
e\•itar tudo , o que póde excitar umoçüci fortes 
taes, como a colerõl ., o terr-0r, os prazeres mu i 
Yivoo &e. 

,, 2. 0 A puresa .do ar cencorre muito para a 
salubridade. 1 

" A salubri<ladc das habitaçõt.!-s conn•m seja" 
con•ervada . . A;sim he ncce:N•rÍO .nam hubitar, 
e mais ainda nam dormir grande numero de 
pessoas em hum meãmo quar..to; .art·jar os apo
sentos de manha o e aindu <lwran~e o <lia, .01brin· 
<lo o mais das vezes possivei tod;.is as purtas e 
,1a nellas. C0nvirá. lambem collocar n os quartos 
babitaÇos hum vazo largo, que contenha a~oà 
c.hlorura<la pnnça...se sobre buma onça <lc chlu
qiro de cal seco huma pequena quantiJade <le 
~~oa, que o reduza em massa, e d~pvis se <li-
º d' lue esta \Ulassn em o resto a goa ate com .. le-

tar buma canada; tira-se o liquido a limpo, e 
se conserrn em vasos de vidr-o) . O renovamcnLo 
<lo ar p&le operar se tambcC? ~ con,ervun<lo por 
alguns minuto• na chammrne hum fogo bem 
flam mejante. 

Este arejame1. to s6 lerá. logar depois de se es
t~1r bem \>est:do, e meimO ·Será pruJcnte, duraa· 
te a operaçam, passar·se a outros quartos. 

" Em fim he neccssario servir-•e dt: camas scem 
cortinas , nam <leixnr que a ourina ou OYtras 
matt: rias reJlOUse m muito tempo nos 'l:asos , que 
deve ram ser limpos promptamente, e conter sem
pre huma pouca d'agoa. 

,, () ar buwido da~ habitações, iosalubre em 
to<lo o tempo, torna-se muito prejudiciul. Sam 
~e de,·e deixar secar os suores deu ~ro da; camas. 

.,, Co nn:m abster-;ed'aoimaesdomestiros in u
teis. N am se criaram porcos., coelh.os , galinha~ 
ou pombos &c. em.J.ugar·es reclu~os e pa1co, pou
co espaçoso•. 

.,, He <le inter.·sse commum conser\'ar limpas 
as r uas, sobre tudo, quando ellas sam estr1ta1, 

" 3.0 Evite.ie, quanto possivel, o es fri ,_ 
meato rPgeotinv. C'onvém Ye,tir-se mesmo quen
te , garantindo sobre tud0 do frio o baixo \'en 
tre e os pé;. 

" P ara este e.ffoito se cercar~ o ventre d'hu
m a cintu de lan, trnsenclo camis<.>las sobre a pelle, 
e fazendo uso <le ceroulas de lan. E5te> vc; tiJ06 
ieram mudadvs, apenas estiverem hum idos ou 
çujos. Lavar-stt-ham, a miudo , os pé> C'OI agot' 
quente. U se-se.galochas nos si tios hu midos e fri v;. 

" Nam se durma de no ite com janellas a ber
ta$. C1;n 1•em manter na> habitações hum calor 
temp 1>- rad<>.; porque os qu~rtos muito quente; 
tornam os habi tnn lt>s 111ais im pre.;sionn veis á 
mudança para r ... ai,; fnio. 

" C on1•em rt-!colher cedo , sobre tudo quaot.lo 
as noites -sa CR humi<la; e frias . o 

. Ane~dotas. 

10 Bom E11ipre.ga1lo de Fa'lcn l·a. 
Certo fi~uram que na sua terra servia um reodo30 

emprego , uos linos da contabilidade da sua repar
ti,ram , escrevia lOOSOOO t'S. da seguinte maneira celll. 
S600 rs 

L 

ANNUNClO. 
o 

·Sahiu ó. Luz-Ar.te Mestra., que eMina a crear, 
tractar, escolher, e curar Bois., Yacas, l\ovilhos, 
e Vitellas , tudo fu11dn<lo nas Doulrinas dos melho
res Mestres, e autenticado eom ex:perieocia. Vende
se nas Lojes de Antooio Marques da Silva, na i·uil 
Augusta n.' 2 e 37 A. ?Or 120 rs. 
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