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Con/ill1tafão do ti. anterior. 

Outro inconvenit!nte desta enO"anadora raci
Iidade é pôr a prolissilo das sciencias ao alcan' 
i:e da intc1ligencias que n1\o ｮ｡ｳｾ･ｲｾｯ＠ ,ara jlS 

ｬｾｬｬｲｬｬｳ Ｎ＠ O'oqui vem que lirilu Sd I?Ultos moços 
da agricultura ou das artes mecandlcas, ｧ￩ｬｲｾ＠ Idn-
troduzil os r.o caminho dos eslu os. '" alll a 
que não tenhüo qUllsi ｮ･ｮｾｵｭｵ＠ :Jisp.os!çüo ｰｾｲ｡＠
ｾｬｉ･ｳＬ＠ com tudo pela facIlidade das ｊｴＱｾ｛ｲｵ｣ｯ･ｳ＠

clw'am a alcançar as honra. actldemlcas, que 
só lhes servem para ｮｾ､｡＠ Ｈｩｬｺｾｲ＠ hcnradamente, 
ou para fazer mal muitas cousas querendo fa
zer o que lIãll sabem. Pensa.va.m ｾｉｧｵｮｾ＠ ｧｵｶｾｲＭ • 
MS em achHr um meio de dlmmulr o eq:t! SIVO 
lIu mp.ro do estudanles nas diverso, faculda
des, porque istll é ppsudo porll li socied'lcle. ｂｾｳＭ
t" resti tuir MO curso do' estudos aquclla se.fle
dade que requer u ｩｭＨｬｯｲｴ｡ｾ｣ｬ｡＠ elas ｲｬＡｳｾ･｣ｴｬｶ｡ｳ＠

pruGs,ões pora que e.se meIO llchado seja. 
Ha t[llllbem um terceiro inconver.iente que 

refflre-se pri nci (la liJIen te áq lIelles que a.flplic:\o. 
se aos es tudos, niio p3ra ｰｲｯｦｦｳｾｉｉＡＭｯｳ＠ e tinir d d· 
les algum proveito. mlls só pura ornamento e 
Ｈｪ･Ｑ･ｩｴｾＮ＠ ｅｾｬ･ｳ＠ apenas sahem dos e ｴｾ､ｯ＠ ･ｳｱｵｾ＠
cem- e de tudo qlie apprenderão. h?ilOdo-lhc:> 
'orne nte a presumpção de qUtrerem Julgar á ca
pricho de mil cousas que não sabem, porqua 
ｬｾｭ｢ｲ｡ ｮ､ｯＮｳｴｬ＠ de te-Ius estudado. e não do que 
en tiio apprender:lo: e ｾ･ｰｯｩｳ＠ ､･ｾ｡ｰｰｲ｣ｮ､･ｲ｡ｯＮ＠
Julgão sabe-las. O aqUi na ｾ･＠ ｾＱ＠ ･ｬｬｾｳ＠ a m! ｾ＠
perigosa confiança de ｦｵｺ･ｾＮ＠ direi ｡ｳｳｾｭＮ＠ um ｦｾｬﾭ
che de cada especie ｾ･＠ lelturos eI,e livros, na.o 
dos graves e methodlcos, mas d aquel1es bri
lhante e espirttuo os volumesínhos que Ｎｬｾ｡ｴＺｬｯ＠
de religi:io, de moral. de gov.erno edepOlaliCcl, e 
deste,;, pois que e criptos e llllo sem o necessa
rio criterio, com grave ofTensa do bom sen. o. 
forma -se uma maneira de J:lensar ｾｳｴｲ｡ＮｮｾｾＮ＠ Ir
regular e muitas vezes ｰ･ｲｬＱｬ｣ｩｯｾ｡＠ a rel!glao_ e ｾ＠
sociedade. Por isso não sem rusão dlsserao e 
rppetirão os sabios anti<Tos e modernos que a ce
ga ignorancin é menos prejudicial do que uma 

Iciencja ｳｵｰ･ｲＸｾｩＬｴＬ＠ d'e regrada ecbdfuII; pois 
qut esta ao mal da primeira •• ｣｣ｲｾ＠ o mal 
mlli grneqD8 ｾ＠ o erro. 

Enlre as parte. I!lSf'nciael d'uma boa edoca
ｾｬｉｯ＠ leve Mmpl'e seu lugar a l08ica, pela qu aI 
apprencl .. se a urle de raciocinar direitamente. 
As declamaçües contra esta uliliJode evidente 
merecerão apreço quando esliver demonstrado 
qUI! é inulil li musica para cantar. ｰｯｲｱｵｾ＠ os 
homens cantão nllluralmenle, e porque m!!Ilos 
dotados de um sentido fin:> e delicado sem sa
ber nada de notu mu.icael, canta0 melhor do 
que Onlros in&truidos na :'Irle, porem menos fa-
90recidos pela natureza. Muitos julgA0 por esla 
um esludo de lres ou qua tro mezes, e com effeito 
esse tempo é sufficien\e para um moço de ｩｮｴ･ｾﾭ
ligencia mediocre deoorar I eDleoder Oi precel
los ou regras que formio o complexo d'aquella. 
como q:Jer qlle Ｎ･ｪ｡ｾ｡ｲｬ･＠ ou ICiencia. ｅｯｬｲｾｴ｡ｮﾭ
tt' poderá dizer-se acabado li turBO da IOglca 't 
NAo por certo, segundo penso. Para tirar da .10-
gica proveito que della ｾ･＠ ･ｳｐＧＭＡｲｾＬ＠ aio ｢｡ｳｾ｡＠ ｜ｉｾﾭ
troduzi-Ia só na cabeça R mlUlelr8 de SClenCl& 
especulati,a. para ｭｵｭｩｾ｡ｲ＠ a ｩｾｴ･Ａｬｩｧ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ e 
nada mais; porem é precISo que mSlnue-se co
mo habito pralico no faculdade de pensar, e e 
abranja e tome por assim dizer o dc.mi!!io de 
suas operações. 

E' facil que um moço faça ｶ･ｾ＠ que ･ｮｴ･ｾ､･＠
perfeitumenee CI que costuma ensmar·se por e
xemplú acerca das causas da depravação dosjui
zos. Poder-se-ha disto concluir que elle sabe u
sar de taes rearas? ｾ￠ｯ＠ é isso de esperar quan
do o sabio in °lituidor n:lo tome o cuidado de a
cosluma·lo por muito tempo, seja nos livros, se
ja na conversacão familiar, como se vae faltan
do ora contra uma, ora conlra outra das ditas 
regras. A re<Tras nllo são Outra cousa mais do 
que os ｭ･ｳｭｯｾ＠ dichlmes naluraes da rasão re
duzidos a principios por m.aior c1arez3 e dis
tinccão. Cada qual dotAdo S1mple ｾ･ｮｾ･＠ .de um 
senso nlltural. ouvindo um falso rac.\Oclt1l0. c.o
nhecerá lúgo confusamente que o discurso nao 
conclue, porem não saberá reconhecer onde es
tá o viciu; mas ｰｾｳｾｵ･＠ a arle,. logo conhece no 
que o discurso é VICIOSO, e faCilmente patenteia 
o errO. Por aqui se vê quão grande auxilIO a 
nalureza recebe da arte. 

ｆｩｮｾｬｭ･ｮｴ･＠ accrescentarei o ･ｸ･ｾｰｬｯ＠ e o ｰｾﾭ
Tecer de um homem que pode sefVIr dll auton-
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dade. E te é Cicero que dando a ra ｾｉＩ＠ por'1U, 
uI icio superou lodos, e o mesmo evo Ｈｾ＠ ｮｾ＠

'ul rudencia, n!lo propõe ｾｵｬｲ｡＠ al-m ､･ｾｴ｡＠ . kic ･ｾｩｬｬｬ＠ a/l/llil ha/lc ,artem Ｈｉｓｴｾ＠ é a Dllllecllca) 
omniurII artiulIl rnaXlI1lalll, quasl lucem . 1It! ca, 

quae cO/l(use ab aliis aul rcspollllebatt/u,. aut agIr 
banIu,.. Por isso nAo é de eslra n,hnr q ue ｾ＠ e 
mesmo, ainda que enlregue to.do li ｏｃｃｕｰＳￇｏｾｓ＠
do foro eda republic6, não ､･ｬｾｮｳｳ･＠ de ･ｾ･ｲ｣ｬＮ＠
tar-se frequenlemente Ｌｮ｡ｾ＠ subltlezn e ＧｰｬｮｨｾＬＭ
5a da Dialeclica EstOlr.!I ｊｵｮｬ｡ｭｾｮｬ･＠ com o ｾ･Ｇ＠
lebre philo opho DiJuolO, que tinha conlSlgo 
em casa. 

Prodl5lo.!l d. memori •. 

Pelo desen,oll'imento e vigor ext,raordin,ario 
n'e ta facul:.lade se fiseram notal'elS em diver-
so, tempos, al t7 un indil·idllo. . 

O celebre pbilologo e critico ,E cahge:o repe· 
tia cem e mais ver os, tendo os !tdo eguldnmen
te uma só ,'e1.. Perlhicus preparou todo seu 
commento a Claudiano sem recorrer ao texto .
O erudito ｾ｡Ｂｬｩ｡｢･｣｣ｨｩ＠ nllo só relinha o senhdo o , 
do que lia, porem, muitas vezes alé ｾｳ＠ proprlOs 
palavras conservando-lhe a pronuncia, egundo 
li respectivo ortho t7raphia. Para ･ｸｰ･ｮｭ･ｮｴ｡ｾＬ＠
emprestou-lhe um ca ralheiro certo mar.u Crl
pto rare, e depoi d'e te tornado, pa ados al
guns tEmpos, fLOgio que o tinha peruido, rogan
d? a Magliabecchi ｾｵ･＠ lhe ｲ･ｰｲｯｾｵｺｩＮｳ･＠ a ,cr pos
slvel,alguns fragmento 1\0 codlCe que esllmal'a; 
diz-se que e liUerato florentino Ih'o ･ｾ｣ｲｾ｜Ｇ･ｲ｡＠
todo de côr sem omüsão de unta Ó palaHa. 
Port'T. umdos maiores testemunho de pasmo a 
remini ceucia, e ao mesm,) tempo de saber u· 
niver aI, que apresenta a historia lilteraria é o 
P.Fr.Francisco de . Age.tinho ｾ｛｡｣･､ｯＬ＠ natural 
de Coimbra que primeiro pertenceu oi companhia 
de Je US, e depois foi .:apucho obsermnle. 

R. Ilmiremos aqui as the 'es das conclu ões, 
que defendeu publtcamente nd cidade de Vene· 
za por e paço de 8 dia, e cripta. em latim, com 
o titulo de RugI/tU lillerarú UOIlU ancti .lIam, 
com data de 26 de etembro de ,667 . 

"ersam: a 1. '" - obre toda a Escriptufa 
sagrada, e os seus varios sentido. verso!! ,in
terprelação e expo5ição. A 2. '" - obre a Bis
tona e direitolpontificio, os r.onsilios ecumeni
co esua cau as, pre identecdoutrina. A 3. co 

- obreaHistoria ecc\esia tica, tanloll lé o nas· 
cimento ､･ｃｨｾｩｳｴｯＬ｣ｯｭｯ＠ de de entào alé a epoca 
das conelu ões . .4. ,\, '" -Acerca dos lempos tl 
doutrina dos antos padres, principalmente 
ue . Agostinho,explanando loda as obra d'es-
1.:, produzindo e defendendo a sua ｳｾｮｴ･ｮｲ｡ｳＮ＠
A 5. '" - , obre toda a phiio ophia, theológia 
e peculahra e moul, sobre a doutrlllas de ｬ｡ ｾ＠
nas escholas, sobre o direilo canonico, a ia ti. 
tutas e os livros de direito cili\. A 6. '" - o
bre a Historia grega e lalina, e a das nações mo
dernas principal mente a italiana. A 7. '" _ 
obre a rhetorica e seus methodo ,orrerecendo

be o dependente a fazer discursos de improviso 
sobre quaesquer pontos dados . A 8. '" - obre 
a postica lie:;undo Aristoteles, sobre as varias 

, ." .' II todo o poetas ｧｲｾｧｯｳＬ＠
I'cr,hlCac ' , f H'cze' ｃ･ｭｄｦＨｊｉＢＬｾ＠
itultanos, l1l'spallhoe ' e ,roI , 3, ｉＧｯｬｲｮｰ＼ｬＮｩｬｾＮ＠
t'endo-se ( omo na 7 ) a lmprovl ｊｲｾＬ＠
• , obre quaesquPr (ISSIIIlIpt03 pr()DOIIlQ,.: metrlcn s • ' " 

E' l ' IIIcmorul'eis conclu.ocs ｴ･ｲｭｬｬｬｾｶ｡ｭ＠
a I, Irl . ｳｾｲ￡＠ liCIto, /I qUe/ll qll/ter a .. " ....... '. e ' las pu Ii , ' , I 'li 

t belcar c pcrgttlll llr tu (O aqUI o 9111 mental', cs a 

ￚｃｉｾ＠ ＱｾＧＬｾｴｾＧｾｩｾｾ｣ｬｾｩｮ｣･､ｯＬ＠ como púrtuguez dese..,. 
enho'u a sua pnlal'fu,e por tal ｦｯｾｭｯ＠ ｱｵｾ＠ pare 

p. lanuo ' ｣ｩｬ｡｣･ｾ＠ bastara meu "10. 
nao HCdC,UIllU ｾｵ＠ I'e-peito'o P. Archllnrrelo de Par. o que IZ a o o .,_ 

ma n'uma carla /10 clICdcal de i\OI I , o( r.sl. 
ｴｨ ･ ｾｰＮ＠ recebida do todos com summa ･ｸｲｾＱＸＭ
cão c aumirução lOílnlcre o P. ｾｊ｡｣･､ｯ＠ com fe-

I'" , succe o tlcJllndo-se prosentes IIIUltOl ICI slmo , , 'li " 
senadore e nobres da republlca e enela, e 

"e numero ue doutore e padres-mestre, 
grlll\u f I' I o·'' d alé eslrangeiro que.a allla In ,Ia c nl Ill,;a o, 
Tentaram-r.o com tnnumeravelS pergunlns e 
ar"umento ' .. m,lS respondeu ｾ＠ luuo, como ｾｴｬ＠
･ｳｬｩ｜Ｇ･ｳｳｾ＠ de (llItem:1O premeulladfls a ｲ｣ｾｰｯｳﾭ
ｴ｡ｾＬ＠ com lnnta feli cidade I]llf! nunca o I'lram 
litllbenr. ､ｾ＠ ler se. ou elllbanlçJr-se; al\te, 
succedeu muita rezes que esquecend.CJ-se ｵｾ＠
arouenle, de alguma cousa, que, proftlrtóllll. ou 
recilanúo·a mal elle ｉＡｬ･ｾ＠ acudIU, suggerllldo
lhes olJuequerijo dizer, ou emenuando o que 
tinham dito . 

Houve um que citou mal um ｴ ｾ ｸｴｑ＠ do E Crlp' 
lura. outro que se I'sfJueceu d'uma puss<lgem de 
Yirgilio, e outro rlue allegou. a,:."un5 ｡ｵｾｴｯｲｾｳ＠
suspeitosos 3 favor Ja ua ?PlOlUO: ao primei
ro corrigiu o lexle dil E cnptura, ao seglln,do 
ｳｵ｢ｭｩｮｩｾｬｲｯｬｬ＠ os l'erilOS do poeln, e ao terceiro 
remu-.end o auclurei dublOs substitu.iu por 
elles oulros idoneos , -)1 

Este me 'mo hom') 1\I deu UffiJ provei estron
ciosa do seu saber e melllGria, dpfendendo em 
Homo. por lnlS dias,conclusões de omni sClúi/i 
de tlldo a qlle é r.os!ivel saber-se, 

O iOlmemo dIalogo de lias obra vem ｮｾ＠
tomo 6.' do Corpus Poelar, Lusilllllur. 

Lamentos do orphito. 

Em uma 1I0ile (Ie inl'erno taciturna c sombria, 
eslando Cubprlo o mundo com seu negro 111<11110, 
elel'al'A 8 Saboia uas montanha, sem numelO., 
do rWlrtados con lurllos até o céo estell i fero; a pe
zar do gclido vento e da espessa neve, sobr!! os. 
sepulchros I'inha chorar um Orph30, apt:na el
[oupado com al!;ulI andrajo, não tendo sobre a 
terra quem o fal'orecesse. 

O desgruçado orphão ｾｸ｣ｬ｡ｭ｡ｙ｡＠ : 
-Quão ílcerba é a minh'l dór! Já não e:\.js

tem meus pais para diri"ir-me os pASseS e fluao· 
I I o " (O Com agri ulas humeueco esta pedra r\la hC3 
immol'el e ｲｾｯ＠ mil responde. ' 

Porque balanção estes pinheiros as suas cuml
dades? 

Por toda a parte, ouço os gritos do sinistro 
a?utre, acho-me só n'esles lugares, horroriso-me 
d estes a bysmos,c tenho medo de lodos os ruidos 
do echoM .... 

Meo pai lrab<llhava para nosso suslenlo ,poréaJ 

, 
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ｾｵ｢＠ uma lIlas li de ne 
vela VII, C SCllcI? rracl clealura 
culempo seu IrlbulO de ｭｯｲｾＮ＠

S uua irmã me rllllava q' ｰ｡ｲｴＧ･ｩＧＺｾ］］ＺＺ］ｾ＠
an"Uslias ; emllm tle romlle 111 ...... 

o • 
ｾ＠ ia, I' h ... OU jo\'cn, e no em anlO mIO • ."a j6 ' .. rIIIII 
lie ＱＳｯＧｮｭ｡ｾＡ＠ O' minha mil f'elUrp' til ... , ... 
e ｬｾｮｨｯ＠ frio! 

Ah! quando eu chorava lu me da .11 1._ 
grii03S, e chegavas meus labiol aos leUl; o ..-u 
coração aperla ｖｉｉｾ＠ sobre o ｾ･ｵ＠ ! 

Oh ! como ｳＨｬ｢ｬ｡ｾ＠ destruir nesses '.,'Ora I eo· 
mO sabias miligar minha dór ! ••• 

ｾ･ｳｬ･ｳ＠ lugares, boa mài, quando eu de fome, 
se poderes ,'i I' de teu cell,' ItI domicilio, ver'_ leu 
lilho de j:)elhos sobre Icu III00Ulo, Ah I Rio ,'ir' ! 
enlilu dev,) eu morret! Sim, devo morrer, I)arl 
, ir lá eUl cima lorlos ,1IIU81166 que amo, pllra gOl 
zar com alies na celeste p.tria de UII eterno tles. 
ca nro e de uma fdiCldade supremll o para enloar 
perante o Crendor o hylllno de infinito amor.! mas 
para ir aO céo. OUÇ? ｬｉｮｾ｡＠ \'Ol. que lI,h) diz, os tor
mento. e ti cruel 1111 onu são .. m,lIS solida vero· 
da! Cale-se pois '! ､￠ｾＬ＠ em nOllle da esperança, 
os meus e lão no eco e JlI me eslcndem a mão" .• 

MartillS J'ieira. 

ta WAElGlI 
A TROCA. 

COlltÍlHwrão, 

l:m seguida ｾ｡ｨｩｲ｡ｭ＠ ao circulo OI guerreiros. 
Imilaram dlc:; Ｌｵ｣｣･ｳｳｩｶｾｭ･ｄｬ･＠ todas ｾｳ＠ nllilude; da 
lula e do combale, ameaçando-se muluamcUlo com 
as armas e chocando-a_ na Ｈｬ｡ｳｾ｡ｧ｣ｭＬ＠

Os eS)lecladores observavam, ora convcr.andol, orn 
findo, quando animados (leia musica, levanlarom-sc 
lodos. c começaram uma dança geral Iml que lomou 
ｰ ｪｲ ｬｾ＠ o mesmo Scrakik, 

A' meia noile o. Irocadores dei13rnm o (alIJar, 
Quando se cllcJminhavam para a cboupall:l, nolaram 
que um vullo os seguia. o pareceram apesar da 'escu· 
ridão da ooill·. pareccriio enlru-conhecer o Marabú 
que bavião ｶｩｾｬｯ＠ de manhã, 

Es.te, vcndo-os enlrar, lhe. fez um geslo de ameaça, 
o dlrlglo-se para 1\ Colg&r onde e,la\a " Serijl.ik, An
ｴｾ ｳ＠ de romper o dia, Coram ｣ｬｉ｣ｾ＠ disrerlados por um 
dos guiriós. que os vinha avisar, da parle da rainhn, 
parlissem sem mais demllra, 

Lbes declurou que, o Murabú Toni, quei",ow do 
s,eu procedimento. (ldrsuadin ao ｓ･ｲｾｫｩｫ＠ que os ca,
ligasse, 

It ion apressnu·se em juntar as ｢ｾｧ｡ｧ･ｮＢ＠ emquan
to o seu companheiro Cui ｾｵｳ｣｡ｲ＠ os livros, o acompa
nhados pelo I:\uirió, puseram-se fóra de Sonka, 

A)rincipio seguiram a margem do rio; porem, 
depOIS de clarear o dia. entranharam-se no ＱｕｾＱｬＰ＠
nfirn de escapar ás dili<>encias, 

Logo quo o perigo (lareCeu menos l",minente, Mi
guellravou conversa com o guia, 

, , Era. como todos os da sua prolissiío, um bom c jo. 
vlal companheiro. acostumado ｾｯｳ＠ praseres da corto, 

O. gu!riós gosam cntro os reis nogrus da laulDj 
prerogatll'as como os marabús, 

O que estes oxigem ptlr paga dos seus gris·gris, os 
OUlros obtem em recompeusa dos seus louvores; e 

-o ........... ..... 
- E' o oIDrnN, (.) di .. o 801ri6. ' 
- BaIlo DÓI ...,.. parMl1id1ll ,. 
- I, o 10. \'8" de dilal., 
- U que é entlo? 
- Um d,,. 110110 .ar.. parti0 b. Ires di.. para 

uma el!*liçlo cootra • b.bil ..... de Tolle, e elle 
Iftlllbor den 1181' o seu. 

('alnraa 010 eram ditas, eh que .ppartlCc um BUli. 

da de c.tf.lhrla lia extremidade do Ix.sque, 
E,ta Clpedlç60 era colUpo.sla de cerca de 600 ho

mens. e pel.I, maior plrle arlllado •• Ile cspinSlrtla. 
Os glu!rrelrOi Irajavam un:forwe de guerrn, Islo 

Ó ,OJ seus ｭｾｬｨｯｲ･ｩＬ＠ \cSlido., por ciOla dos quaes 58 

Via uma lal quantldddc de bocetas e caixlDhas, que i\ 

cusl/) ｭ｡ｮ･ｪ￡ｾ｡ｭ＠ as armas, 
, Um ＨｾＧ｣ｬｬ･ｩ＠ rlOr Utn rllpelllino 5allll do caullo ca

hl/). I: 110 ｭｾｳＢ｡､ｯ＠ da quedlt. que Ieee dI} esperar os 
ｳｯｬ､｡､ｬＩｳＭ､ｾＭｰ￩Ｌ＠ ,para o ajudarem 11 muolar, 

ESlo Irazlo! a alJava cheia de seita! inveoenad35 um 
arco, umas ｺ､ＡｬｴｩｾＹＬ＠ o alg,lmas 1,IJM::,Ylla-ha'mal 
ou pequeno. dardos. que se IIIIV' ••• um Ihl o 
qu,ll ｓｾ＠ retira depnit de IUllç.lda I IOlIa, ' 

Alem d'is o. caud sold,do lev,va 110 hombro IW 

sacco ｾｊｯ＠ com[lriment,. dr 2 p.IIDOS, chei,) de kUlkus, 

Os .u(aoles ou soldados de pé , cCompunham- e 
das mesmas armas que os de ｣ｬｙ｡ｬｬｾｲｩ｡Ｌ＠
- I'inalmenle atraz ｶｩｮｨｾｭ＠ Ires cemellcs, trasando 

cada um duo_ peças de ptlJueno calthre. e grdode 
numero de bl;rl'O' , c boi. cum ai bagdgens e pelre
cho! de ｾｵ･ｲｲ｡Ｌ＠

ｅｪｬｾ＠ pequeno eX<lrCIIO cOSleou por algum ttmpo) 
o 1>05qlle, depul; "ullando-se para alrave. ai-o che
garol:1n'uroa esroeie tle ellcrusilhada. onde se adia
vam 11\ troca(lores, 

O. (ugiliYOS <e viram cercados; EtiCllne moslrou 
o bortlão que 1I1n n3via tl"do a rainha, P. Ｂ｣ｨ｣ｃｾ＠ levJ.! 
as duo, ｾｩｬｬｬｳ＠ á 1rolllo inclinaodo-.e com respello, 

[lI1medlatamenlc apcou-se, I! l:onvidou os dous 
rrancezes a tomu nlgum alimenlo. 

Nã.) (l 'lderam ('1I,'s furlar-se ao orrerecimento ' e 
(ui e.la demora quelll os ｰ･ｲ､ｾｬｉＮ＠ ' 

do bamm ulllda acabaJ I a collação, quando 
chrgilram á &olope, dous c3valleirlls. ･ｬｬ｜Ｇｩｾ､ｯ＠ em 
sua busca, e tlcclar!lram que o Serokik lhes ordella\a 
do vollarem a Sonka, 

Toda a resi leneia era inulil. Elienne e Miguel.c 
rosignaram pois a obedecer, 

(V, 

Acharam o ･ｲｾｫｩｫ＠ acocorado a porIa do kombrt, 
ｦｵｭｾｮ､ｯ＠ n'um cachimbo de pedra, Alraz d'elle c -
la\'a o ftlarabú 'foni. 

Avi laodo os ｴｲｯｾ｡､ｯｲ･ｳ＠ o principe negro lhes lan
çou um olhar lerriyel. 

- Porqoe rasão parlistes sem meu consenlimen
to, como ladrões que se (urtam ao castigo 1 pergun
tou ello cm 10m se\'ero, 

(') G r4udc lagJbol' .la g\lerra, 
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RiDO ;"nturou alguma desculpas. ｦｾｄ､｡､｡ｳ＠ na 
ｄ･｣･ｳｳｬ､｡､ｾ＠ do commercill. 

O raklk o ｩｮｴ･ｲｲｯｭｾｵＮ＠ . 
_ E quem VUi deu permissão dê commcrmr T 

ncldmou elle. 
_ Náosabei que Só eu vo! po 50 auclorisar d 

{azel-o, e que antes de tOOIl deveis um direito T 
O Irocadores lhe fi 'eram ver a ua Jlobresa. 
- Como sai I:mbu ·teiros! rfplicuu o principe 

enraivecido. i que teodes allgára. 
Etieone e Miguel COIU effeito (lOisuiam algum as 

ｃｩｬ｢｡ｾｩ＠ de aguardente, e a conserval'3m pdra seu 
u o. 

Porem o i1arab1 a tinha vi-!o, II Q\isára d'isso 
ao erakik. 

Apczar da ｲ･ｰｵｧｮ｡ｮ｣ｩｾ＠ que tinbam ao verbo dar, 
cODltudo di, anm a ｲｾｌＮ ｬｫ＠ que lhe cederiaw uma 
parte du precioso liquor. 

- Avial-voi! exclamou elle com ｡ｲｲ･｢ｾｴ｡ｭ･ｮｴｯＬ＠

Loriol procurnu UlOa d s cabaçai. e Ih'a IldU. 
O erakik le,ou-a aus labius cum avidez, e eS \';t;i

ou metade de um longo tragl, depois pa' ando a 
mio pela nú, peitada: 

- O sol por dentro! murmurou elle cem um sur 
ri'o brutal. 

E de novo bebeu. 
Os olhos do 11mbú ｳ｣ｩｮｬｩｬｬ｡ｶｾｭＬ＠ elle inclinou · se 

para o rakik. 
- O que resta na cabaça é sumciente para com

prar um gri -gris contra, a mordedura das cobras. 
- ｾ￣＠ bá cobras em meus kombets, e eu não te

Dho medo de cubras. 
E de no,o wrveu aos "olles. 
- Posso Caser um lali lOan conlra o. frechas, re

plicou o Marabú. 
- ｾ￡ｯｬ＠ 'ou li ｧｾｲｲ｡Ｌ＠ interrompeu o principe, le-

ｶ｡ｮ､ｾ＠ de DOV,' a agDardeole aos ｉｾ｢ｩｯｳＮ＠
- Contra a, Cebr(s. 
- Goso de baslante saude. 
- Contra o veneno. 
- Contra o veneno! repetio o arakik, tornando-

se altento, ｰｯｲｱｾ･＠ não ｭｾ＠ dissesle isto a mais tempo, 
a cabaça ná vamo ..... 

- Lá ainda tem oulra>, observou Toni, laoçanJo 
um olhar para as mala-. 

- Outras! que m'as tragam cá, exclamou ° 
ｾ＠ ｲｾｫｩｫ＠ ja. meio bebado; ｴｲ｡ｾｩＮｭ ･＠ toda., eu repar
tireI comllgo, pelo que me h.ls de dJr um griS'[jl'tl 
cootra o veneno . 

Os dous marinheiros assenlaram-se n I_ mala'. 
- O raL:ik é magllanimo e OdO cO;tU103 a des

pujar I) eus bosped ' ,di se lI ignel. 
- Quereis dar·me con,elhos, rtplicou o principe 

O"gro. 
- Porem .. ..• 
- ')u um h6orado rei, um gr4l:Jde principe, 
- Então quertis . . . . 
- Por sem duvida, ci las mercadorias me perteu-

cem I 

. rtienne tentou deCender as mal3 , porem, a um 
ｾｊｧｮ｡ｬ＠ do er?kik, alguns omciaes se precipilaram 
para elle e o derrubaram. 

- I se mov r apcrleru.lhe o gasnelc. 
ｾ＠ E lhe não ejam ､ｾ､｡ ｳ＠ as mercadorias, ajuntou 

ToOl. 
, - '30 , eu ｣ｾｮｦｬｳ｣ｯ＠ tudo, sou um grando principe. 

l: ta cabaça . .! ｾｬｏｨ｡Ｎ＠ Ｓｱｬｬｾｬｉ｡＠ é tua llaraliú; e a si m 
foram de ｴｲｬｬｊｾｬｄ､ｯ＠ as mal ｭｾｲ｣｡､ｯｲｩ｡ｳＮ＠

E COIDO RlO ri ti Lonol continuas em a gril.1r, o ･ ｾ＠
raluk ord nou que lhes amarras em as mãos c os 
ImcrdJr.assem, o que Coi eIecutado. 

(COllljulÍa. ) 

Parte noticio ... 
Alguns pescadores, narra o Am.iro dei 

tirer.h) a felicidade lie. ｰ･ｾ｣Ｂｲ＠ Jla,d,JaI a dia ..... 
de 3 kilomelros da praIa ･ｾ＠ Porllclllo UIIIII 
marinha de 2 melro' e meio dI) allura;seos 
dispostos em (orma de lalada lema m8ilDl 
ro. O troncO de 1,1\0 a 111)1'1) pollpgadns Coi 
cado com dS ｲｾｩｺ･ｳ＠ pegaJa 11 ti ma pedra. 

co Ironco e ramos silo de um . negro relincto. 
coberto lie umo cru,la e verdJnhad.l ; e te ... 
nella embulltlas eslilo pequenas eslrellas bril .... 
tes: Esta ArVoro é exlrelllamcnte rara. 

_ A 13 deJlInciro huuve em Moscun ulllrtll 
inlenso, A telllper.llura de eco a 38 groos ilHa. 
muro A policiJ de Mo COrl organisou um .. compa. 
nllta eucarregada ､ｾ＠ recolher as pI'ssoas ｾｾｉ｡､ＮＬ＠
on semi· mortos que jazião nas rua, O frivera 
ｴｾＱ＠ que no dO!!lingo 1 l. de Janeiro se achou DIDI 
lIlulher na praça de Sianna mal resl.ido cuju corpo 
linha.se lurnado complelamente Insenslvel. E 
conludo tanto e laes forão os cujJados de um 
1Il0dlCJ que u pobre l'OItOU a si. :'io mesmo dia no 
thealro ｉｉｾ＠ ｒ｡ｾｰｰｯ＠ a um iujeito que eslnvlI oli'er. 
vnndoo paleo do' bichos ubilamenle gl'lhuu.&e. 
lhe a pernas. Não hu niuguem que se tenha po· 
dido conservar sem alguma o(Jensa no rObto. DIZ. 

Se (Iue em V,lrio dislrielos se (Ichào cada veres ･ｳｾ＠
Icndidos nos ｣｡ｭｩｮｨｯｾＮ｡ｯｳ＠ quae é imposSlVelle. 
vanlJr, lão pegados eSli)o elles ao gélo. 

Gazcl1a nma. 

-Lê·se no Monde: 
O Tntmdo medico ea ACilJemia !le medeclIli es. 

lão ilgora bastanle preoccupados com meio 
de curar a ｲｾｩ｜Ｇ｡＠ pela inoculação !lo virus!la ,ibo· 
ra. Experiencia6 de todnconcludenles forão (eita 
em Burdeau pelo dOutor Téléphe Demarlis: ellas 
.6 pro,;eguem imultaneHmente em diversos pon
loS. o dia em que o problema fôr resolvido a \i· 
hora , cd posla en lre os animaes domestlcos ; os 
cãe,; uão tel ão lIIais inimigo, e o acamo collocar
sc·ba no mUieo das antigidade . 

Variedades. 
ｾ＠ medicina. 

Que doenlc ha ahi que e ｾ＠ Ireva a flor duvi· 
das ao mediCO 1- Riem· e d'elles. mpllem-O 
a Lulh", farlam ·os 111:) epigrammas, e dPo impru
pellos ; loll.os ,e fazem vi, lcntôee em sa ude, c So
brcludll dwnlc de muita gente. O medico, po· 
lém, ｬ Ｇ ｬｮｧｾﾷｳ｣＠ Ó ciluccd ra da calua, e em parti
cular: dectue. receita, maCIa , o doeote hnmllha· 
se obedece e morre . 

- Plgaull Lebrun . 

Ｉｊ･ｾ･＿･＠ ｡､ｭｩｲ｡ｾ￣ｯ＠ aquclla mulher Espartana 
(IUe dIZIa a um seo filho vindo coxo de lima bOi' 
lalha: a ｣｡ｾＸ＠ pas o te lembraril5 do tco valor e 
de lua glorJa.)) Que bella ideia! Ingenhosa é 
ｾｱｵ･ｾｬ｡＠ que Ｎ ｡ｾ｡ｧ｡＠ o ｾ･ｬｬｬｩｭ･ｮｬｯ＠ desgostoso de 

ma lmperfclçao phy ICJ, ecom um sentimenfo 
moral engoda o amor proprio, e a sublime es, 
phera o levanta. 

1YP. de .. . .l. do Livramento, 
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