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0 passade, o presenie e e ÍüIüfo
da lilleralnra.

(Continuação).
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^' E', sem duvida, por este doloroso indiffc-
rentismo que a geração actual tem de cn-
contrnr numerosas diffieuldadcs na sua pe-regrinação; contrariedades que, sem abater
de todo as tendências litterarias, todavia po-de;n faligal-as reduzindo-as a um marasmo
apathico, symptoma doloroso de Uma dcea-

_dencia prematura.
No estado actual das cousas, a litteratura

não pode ser perfeitamente um culto, um
dogma intellcctual, e o litterato não pôdeaspirar a uma existência independente, mas
sim tornar-se um homem social, partici-
pando dos movimentos da sociedade em que'- V1VI! c de que depende.

Esta verdade, excepto no jornalismo, ve-
rifica-seem qualquer outra forma litteraria.
tira, será possível que assim tenhamos unia
litteratura convenientemente desenvolvida?
respondemos pela negativa.

Tratemos das tres fôrmas litterarias essen-
eiacs: —o romance, o drama o a poesia.Ninguém que fòr imparcial afirmará a
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D. \AR€LSA DE VILIAH.
Legenda do lempo colonial

PELA I.MJUiE.VA DO YPI1UXGA.

(Principiou no n. 942.)

Leonardo foi chain .do para governar o
cscalcr. Elle estava triste: sua pallidez, quecontrastava com o negro de seus olhos ex-
pressivos e hellos, dava á sua physionomiao cunho de uma belleza de supperior distinc
çao. Suas fôrmas elegantes se reíraçavam
por uma vestimenta de algum luxo para asua condição. Tinha um calção curto, justoao corpo, conforme a moda de então, meias
que lhe subiam até aos joelhos o sapatos com
grandes livcllas. Seu gibãode Mbutina ur-
rouvido com botões de prata cabia lhe ne-
gliacntedos bomliros, deixando áamòslra seuhello colleto branco que lhe cobria todo o
peito. Trazia um chapéu branco decastor, de
ahis Inrgas que lhe occulliva gr ciosamente

existência daS duas primeiras entre nós; pelo
menos, a existência animada, a existência
que vive, a existência que se desenvolve fe-
cunda e progressiva., Raros, bem raros, se
tem dado ao estudo de uma fôrma tão im-
portante como o romance; apezar mesmo da
conveniência perniciosa com os romnn-
ces francezes, que discute, applaude e ende-
osa a nossa mocidade, tão pouco escrupulosa
de ferir as susceptibilidades nacionaes.

Podíamos aqui assignalar os nomes desses
poncos que se tem emtrcgado a nm estudo
tão importante, mas isso não entra na ordem
deste trabalho, pequeno exame genérico das
nossas letras. Em um trabalho de mais largas
dimensões que vamos emprehender analysa-
remos minuciosamente esses vultos de muita
importância do certo para a nossa recente
litteratura.

Passando ao drama, ao theatro, é palpa-
vel que a esse respeito somos o povo mais
parvo e pohrctão entre as nações cultas. Di-
zer que temos theatro, é negar um facto;
dizer que não o temos, é publicar uma ver-
gonha. E todavia assim é. Não somos seve-

-ros: os fidos faliam bem alto. O nosso tliea-
tro 6 um mytho, uma chimera. E nem se
diga que queremos que cm tão verdes annos
nos ergamos á altura da França, a capital d i
civilisução moderna, não! Basta que nos mo-
delemos por aquella renascente litteratura
que floresce em Portugal, inda hontem es-
tremeeendo ao impulso das erupções revolu-
cionarias.

parte da cabeça , descobrindo-a d: outro
lado donde sabiam longos anneis de cabellos
pretos e lustrosos, que se espalhavam á von-
tade pelos bombros. O exterior do mancebo
era altivo e agradável ao mesmo tempo, e
ninguém o podia ver sem sentir-se tocado
de admiração. Assim que o joven chegou á
praia, apressou-se em oüerecer a mão á sua
lindo >enhora, que saltou com graça para
dentro da embarcação. O escalei' pòz-se a
nado, e o tempo sereno qu" fazia promettía
um passeio agradável. Os senhores de Yillar
eseu hospede entregaram-se ás conversas de
seu gosto, e que nunca tinham fim, isto ê, a
enumeração de suas ricas possessões, os seus
rendimentos, e o que esperava!!) ainda poa-
suir. Só Leonardo contemplava mudo c tris-
temente a deosa daquella festa. Elle desejava
morrer naquelle momento, diante delia, tal-
Vez que a sua agonia, a sua morte arrancas-
sem de seus olhos uma lagrimadecompaixãn
— uma lagrima delia, por quem elle daria
com prazer cm troco sua inútil vida!.. —

Porque causa estava o filho do lphigenia,
triste-c com idéas de morte!! Ah! é porque
o moço amava a donzella de ViUar, com toda
a força de um coração ingênuo, o presentin-
do sua desgraça, que pela primeiça vez to-

Para que estas traducções enervando a
jaossa scena dramática ? Para que ista
inundação de peças francezas, sem o mérito
da localidade e cheias de equívocos, sensabo-
rões ás veze-, e gallicísmos, a fazer recuar
o mais denodado francelho?

E evidente qne é isto a cabeça de Medusa,
que encho de terror as tendências indecisas,
c mesmo as resolutas. Mais de uma tentativa
terá de certo abortado cm face desta verdade
pungente, deste facto doloroso.

Mas aquém atribuil-o?Ao povo? O trium-
pbo que obtiveram as comédias do Penna, o
do Snr. Macedo, prova o contrario. O povo
não é avaro em applaudir e animar as voca-
ções; saber agradal-o, é o essencial.
~ 

E" fora de duvida, pois, que a não existir
no povo a cansa desse mal, não poda existir
senão nas dírecções e emprezas. Digam o
que quizerem, as direcções influem neste

.caso. \As tentativas dramáticas naufragam
diante deste czariato de bastidores, immoral
e vergonhoso, pois que tende a obstruir os
progressosda arte.) A traducção é o elemento
duminant-, nesse cahos que devia ser a arca
sinta onde a arte pelos lábios dos seus ora-
cuias filiasse ás turbas enthusiasmadas e de-
lir.mtes. Transplantar uma composição dr.ir
matica franceza para a nossa lingua, é tarefa
de que se incumbe qualquer bipede que en-
tende de letra redonda. O que provêm d'abi?'
O que se está vendo. A arte tornou-se uma
industria; c a parte meia dúzia de tentativas

nheeia, sentia a distancia que o separava
dessa rica e nobre herdeira, elle, pobre filho
de uma administrada!,. Entretaata nunca
havia pensado cm tal; fruira com delicias a
companhia adorada do seu bem-amado, com
a simplicidade de um amor fraterno. Sêmen-
te então, somente naquelle dia, depois que
vira a moça sahir pela vez primeira de sua
casa, pira ser apresentada a um estranho,
foi que elle descobrio todo o fogo do amor
que o abrasava. — Amava-a, como se ama
a Deos; amava-a mais do que nunca tinha
amado a sua mãi: amava como o primeiro
homem teria amado a primeira mulher!...
O que se passava no coração da joven, era
mais tranquillo, porém ah! talvez mais pun-
gente! Ella adivinhava as panas de seu ami-
go, e a idéa de que poderia vir a ser causa
de sua morte a horrorisava; porque também
estranhos presenttni a atormentavam e
opprimiam seu coração. Comparando esse
bello moço cheio de graças, de franqueza c
de coração puro, com o terrível coronel que
tinha a seu lado, sua alma fugia espavorída
ds seu peito e ia refugiar-se no seio da seu
companheiro de infância.

Ah! pobresdesgrçad.>s que sò uo céo tí-ii-
am o prêmio de tão grande amor! Einqu inlo
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bem succedidas sem duvida, o nosso theatro
é uma fábula, uma utopia.

Haverá remédio para a situação? Cremos
que sim. Uma reforma dramática não é dif-
ficil neste caso. Ha um meio fácil e enge-
nhoso: recorra-se ás operações políticas. A.
questão é de pura diplomacia; e um golpe de
estado litterario não c mais diflicil que uma
parcella de orçamento. Em termos claros,
um tratado sobre direitos de representação
reservados, com o appendice de um imposto
sobre traduecões dramáticas, vem muito
appclo. e convém perfeitamente ás necessi-
dades da situação.* Removido este obstáculo, o theatro nacio-
nal será nma realidade? Respondemos afir-
inativamente. A sociedade, Deos louvado!
é uma mina a explorar, é um mundo capri-
choso, onde o talento pode descobrir, co-
piar, analysar, uma alluvião de typos c
caracteres de todas as calhegorias. Estu-
dem-n'a: eis o que aconselhamos ás vocações
da época!

A escola moderna presta-se precisamente
ao gosto da actualidade. As Mulheres de
Mármore — O mundo equivoco — A Dama
das Camelias— agradaram, apezar de tra-
ducções. As tentativas do Snr. Alencar tive-
ram um lisonjeirosuccesso.Que mais querem?
A transformação litteraria esocial foi exacta-
mente comprehendida pelo povo; e as anti-
gas idéas, os cultos inveterados, vão cahindo
á proporção qne a reforma se realisa. Qual
É o homem de gosto que atura no século xis
uma punhalada insulsa tragicamente admi-
nistrada, ou os trocadilhos sensaborões da
antiga farça?

Não divaguemos mais; a questão está toda
neste ponto. Removidos os obstáculos que
impedem a creação do theatro nacional, as
vocações dramáticas devem estudar a escola
moderna. Se nma parte do povo este ainda
afferrada ás antigas idéas, cumpre ao talento
educal-a, chamal-a á csphera das idéas no-
vas, das reformas, dos princípios dominan-
tes. E' assim que o theatro nascerá e viverá;
é assim que se hade construir nm edifício
de proporções tão collossaes e de nm futuro
tão grandioso. Machado d'Ass:s. y

paixões tão diversas dominavam os differen-
tes viajantes deste passeio marítimo, o bote
singrava as águas velozmente, puxado pelos
possantes remeiros que o faziam correr, de
sorte que se achavam já bem longe de terra.
De repente conheceram que estavam em
frente da — Ilha do Mel.

Ura desembarque ah foi proposto e aceito,
e a merenda servida em uma gruta maravi-
lha do lugar. No momento em que Leonardo
dando a mão á D. Narcisa saltava com ella
cm terra, os gemidos agudos de nma coruja
se fizeram ouvir, e de repente os brados pe-
netrantes do Menino queimado (1} fizeram
arripiar os cabellos dos recem-chegados.

— Oh! disse o militar, máo lugar esco-
lhemos! Viemos invadir os estados deste po-

(J) tSome vulgar que .11 itcnic do paiz dá a nina
ave nocturna, e pretende ser ella de mão agntira,
assim como a coruja. O—menino queimado— 6 o
pbantasma com que as amas metiem medo áscrian-
ças: por isso ninguém o ouve sem muito pavor.
K" uni pássaro prelo c de pequeno lamanlio, porém
como o pyrilarapo e le se torna de noite lodo illn-
minado e enião fica do laroanti» d'om pavão, é ma-
geslaso c sublime vel-o tomando diversa* niian-
ças. Sua cauda 6 nm bello uennacira de fogo ar-
dente, qnando sacode a3 pennas c deixa cahir algu-
ma* são ualras lant.v- faíscas inilammadas qne lai ga
na sua ji&ssagcm. Tem nm (!tito qne a»usta aos
homens mais corajoso*, quando o encontram nas

OPERA MIIIIML
O Sr.—E. Ribas—-fazendo o sen benefício

Sabbado 24 de abril, escolheu para elle a
muito jocosa comedia em 2 actos

A volta de Colmuella.
Para que os nossos leitores, que quizerem

obsequiar o Sr. Ribas assistindo ao espe-
taculo em seu favor, melhor apreciem a cs-
colha por cllo feita; aqui publicamos algu-
mas das passagens de tão gocosa composição.

% Doclodor.aclo.
AURÉLIO.

Verde novo o pátrio céo!
Que prazer! que sensação!
Vèr os olhos do bem seu!
Que maior consolação?!
Nisto, ah! nisto o só pensar
Faz-me todo extasiar!

COLITMKLLA.
Ver a venda em qne bebeu.
Quanto allegra ao beberrão!
Lembra então, que alli se encheu
O copazio, o cangirão!
Na verdade, eu da bebida
Fui amante em toda a vida:
Na taverna o só pensar,
Faz-me tudo extasiar!

Cavaíina da Dama.
KLISA.

Bella se abrira a rosa
Aos matinaes albores,
Toda vencendo os flores
Com seu suave odor:
Mas por iroso vento
De folhas foi despida,
E sem belleza e vida
Ficou no espinho a flúr.
Esqueçamos um ingrato,
Um perjuro enganador!
Esquecer o amor primeiro?!
Ah! não posso com effeito
Ai! riscal-o do meu peito
Mais possível já não é.

vo alado, qne se offende com a nossa visita.
Irrat calam nalma os brados que dão!

Grande é a força do habito, Sr. coro-
nel, disse o cavalheiro. V. S. se horrorisa
deste grasnar selvagem, e para nós nem ao
nenos o percebemos.Que ave é aquella?

E' um pássaro nocturno bem singular.
Pensam as velbas que elle é de mão ngouro:
todavia, tenho notado que elles são mais
numerosos e augmentam sua gritaria na ves-
peras de grandes tempestades. Porém neste
momento, é a sorpreza que lhes causamos
que os faz grasnar: regularmente elles só se
deixam ouvir de noute.

O coronel mais socegado entrou na gruta,
onde sobre a relva natural que a cobria ha-
viam servido um rico copo d'ugua; eos vinhos
generosos da Adéga do Homem grande (2) o
mallas: é um brado extensu e prolongado desde o
rtf agudo, descendo nula por uota ale o r<! grave,onde faz uma cadência de um rmiquenlio medonho.
Mr. de&aiul llilaire quando viajou pela provínciade S. 1'alllo, muito apreciou esla ave. Estou ceria,
que elle se não esqueceria de a mencionar em suas
interessante e scienlilicas memórias, que oflereceo á
¦Ilustre Academia de Paris, resultado de sua alia-
nusa viagem ao Diasil.
(2) imar as pessoas opulcolas

aqu.-l a boa gente de viver lão simples.
/r--,.

(.

Inda lembro esses momentos
Em que tanto eu me alegrava,
Mas agora em mil tormentos
Vivo em triste, acerba dor!

Caria de Coiamella.
« Adeos minha passada primavera:« Eu do outono passei para o verão;
« E, no grande calor dessa estação,
« Com outra me casei, tão linda que era!
« Tem paciência, pois, se me retrato
« Do amor que te jurei, minha Scrpina;
« E se eu procurei bota mais fina,
« Procura para ti melhor sapato.

A ária de Alberto, o dueto de Alberto e
Elisa, a ária de Aurélio, o dueto de Serpente
e Columella, o rondo linal &c, são de muito
gosto, sobresahindo a Indo isto a graça de
Columella (o Sr, Ribas) em tudo quanto diz
o faz.

O libreto, completo, vende-se nas lojas
de Paula Brito, praça da constituição n. tii,
e rua do Cano 4i. Preço 500 rs.

— Pedimos, em favor do beneficiado,
todo o auxilio do bemfazejo publico, que
deve em tudo e por tudo animar esta nas-
cente — Opeiia Nacional.

Cânticos Fanebres
DO

SR. DR. MAGALHÃES.

9YSTERI0 VIII.
A FK',

Espontâneo acordar da intelligencia!
Aurora da razão! Oh fé divina!
Tu não és inimiga da sciencia!
E's a cstrelbi d<i céo que a illuminu,
Quando já pela duvid-i cançada.
Sem achar o que busca, a fionte inclina.

Quando, do sol na ausência, sepultada
Na noite a terra fica, outro se accende
Calmo cyrio dos homens na pousada.
1^^!^l—^.^l^!!?t*a!!i:iir"m^TV '"'¦wwfw •mmmammanant—m

sabor delicado de doces de fruclos do paiz,
assim como a amenidade da tarde tão serena
nesse dia, o suave cheiro de trepadeiras sil-
vestres quo emb dsam-tvam a atinosphcrndes-
sa ilha encantadora, tudo isto fèz desappare-
cer do espirito do militar a impressão desa-
gradavel que recebera ao chegar. Quando
voltaram ú cisa, era jí alta noite. D. Narcisa
recolheu-se aos seus aposentos muito triste e
commovidi; tinha visto Leonardo quasi des-
fallecer quando presentio uma vez o coronel
sentado perto delia. Ao desembarque, o lios-
pede .-jflenyera-lbc o braço pira saltar á
praia; cila havia recusado, porque o seu
amigo de inf meia corria para cila tão ligeiro
como o veado de noss.is maltas, e lhe ode-
recera a mão Essa mão estava convulsi, e
suas feições estavam decompostas. E sobre-
tudo, elle dirigia ao coronei olhares tão sin-
gularcs que n donzella estremecia só de o
pensar. — Porque será tudo isto? pensava
comsigo a joven; terá elle adivinhado o des-
gosto que me causa esse homem?.. cheia
de uma cruel incerteza, deitou-se logo,
queixando se de leve indisposição; a sua
alma, porém, era a que mais sulina!

(Continua.)
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Sempre unia luz das trevas nos defende;
Se fulta a da sciencia reflvetida,
Da fé directa a chamnia u nós se estende.
Ella nos vem de Deos, fonte de vida,
Que nenhuma alma aqui mandou sem guia
Longe dos olhos seus, vagar perdida.
Porque nesta de provas dura via
Regcitar orgulhoso essa luz pura,
Que da vida os mysterios uliimia?
Se evidente a verdade não fulgura,
A Fé a supprc; assim mãe vigilante
O tenro filho pela mão segura.
Caminhar cila o deixa vacillantc
Só para o exercitar; mas carinhosa,
Se o vé cahir, o alça ao peito amante.
Oh doce Fél oh luz mysteriosal
Tu me elevas a Deos! por ti eu creio
Que minha alma será no céo ditosa.
Lá, na pátria etcrnal, donde ella veio
Ganhar no mundo do murtyrio a palma,Irá viver, do mal sem mais receio.
La, p'ra sempre feliz, irá minhtalma
Ver as almas dos filhos meus queridos,Por quem chorando minbi dor se acalma.
Lá, meus pais, meus irmãos nunca esquecidos
Todos esses amigos, por quem choro,
Por mim orando estão compadecidos.
Por ti, ó Fé, a perda que deploro
Reparada será; por ti meu sonho
E' a prelibação do bem que adoro.
Por ti o mundo tétrico e medonho
Exílio passageiro me parece,
Alem do quul o céo se abre risonho.
Chumma ardente da Fé! meu peito aquece;
Mostra-me sempre os filhos meus amados
Vivendo nessa luz que não fallcce.
Gratos sonhos do céo a mim baixados
Compensem da vigília os amargores;"\ eja eu sonhando os filhos meus chorados.
Sonhe eu sempre cotas meus caros amores!
E tu, ó Fé, os raios teus dardeju,
Da duvida fulmina os vãos temores,
E beata por ti minhtalma seja.

Eft»a'JTA>PHB©S
SOBRE AS CAMPAS DOS MEUS TBES FILUOS

Dwmogüs, Luiz. e Floriüiio.
i.

Da gloria eterna na mansão sagrada
Em paz drseança, oh Ilibo meu querido!Anjo, pede dos anjos na morudn
Por teus pais que tão cedo te hão perdido.

s^roLEs
II.

üm anjo Deos o fez tão bello e puro
Que deixal-o na terra não podia;Mus ui dos pais a quem o golpe duro
lloubou as esperanças e a alegria.

NAPOLkS.

III.
Melhor estás no céo, donde haixaste
Pnru dar a teus pais lugaz ventura.
Ai de nós, Anjo meu, que nos deixuste
Chorando neste valle de amargura!

Traia.
rim.

As violetas.
i:

Ha esquisitas predestinações na vida! Eis
aqui um exemplo, que se poderia crerfabri-
cado de propósito para corroborar nossa as-
serçao, se não fosse du mais escrupulosa
exuetidão.

Maria de La Villc-IIoutiers tinha cinco an-
aos; era uma encantadora menina de com-
pridos cabellòs louros, que cm unneis
lluctuavam por sobre um collo de alvura
apenas acreditável; em seus olhos azues se'observava a viveza propria.de suu idade,
mas essa vives era acompanhada de um certo
que de madureza qúc fazia pasmar, c seu
rosto radiante denotava a travessura c uma
intelligencia precoce.

Sua mãi, a condessa Amicie, casada com
o conde Urbano de La Ville-Houtiers, pas-sava com justeza pela mulher mais bonita de
Paris, c os freqüentadores babituacs de ai-
guns s.ilõcs que ainda se conservam abertos
no bairro da S. Germano, depois da revolu-
ção de 1830, se recordam ainda da sensação
profunda que sentiam as pessoas presentescom u entrada triumpbanlc da condessa.

Não deixava todas.essas vezes de succcdcr
um murmúrio de louvores o admiração como
lijrnno festival a ella dirigido.

Em 1835, a buroneza Stroccini, adiada á
família dos Pozzuuli, uma das mais tonside-
raveis de Roma, era a unicu mulher cuja
reputação de belleza podia ser comparada á
suu, e, depois da partida desta ultima, cuja
estada em Puris foi de curta duração, a Sra.
de La Ville Houtiers ficou sem rival.

Como é fácil de suppôr, esta rara bellezatrazia á condessa numerosas homenagens;
mus, acostumada a ouvir todos os dias zum-bir em seus ouvidos protestos de amor e ju-ramentos ardentes de grande paixão, ellaescutava tudo com benevolência, mus nadarespondia.

Entretanto, entre seus adoradores maisapaixonados, havia um, cujo espírito atilado
« u perfeita distineção de maneiras não pas-saram desapercebidos pela condessa.

Era o Sr. de Haucllcs, tvpo do verdadeiro
gentiliioniem e personificação do amor ar-dente, apaixonado, cavalheiresco.

O Sr. Huuelles tinha vinte e oito annos,e suas aventuras com algumas senhoras dealta classe, o faziam considerar no mundo,como um homem perigoso para o repouso
dos maridos.

No momento em que ia triumphnr da con-tuiiuiz resistência que lhe oppunha a Sra. deLu Ville Houtiers, um impedimento impre-
visto veio contrari r seus projectos: recebeu
de seu ministro ordem de seguir para Frunc-
fort como encarregado de embaixada. |
__ Ora, na unte-vespera de sua partida, o
Sr. Huuelles se achava no pequeno salão da
Sra. de La Ville Houtiers, e, em pé, juntodelia, declarava-se vivamente á condessa,
que, coimnovid.i c fora de si, brincava entre
seus dedos rosados com um rumo de violetas
e recusava a declaração táo ardentemente
implorada.

Minha senhora, exclamou o Sr. Haucl-
les, já que V. Ex. não quer deixar cahir de
seus lábios a palavra que me tornaria o mais
feliz dos mortaes, dé-mc esse ramo que to-
marei por esta resposta: «Sim, eu vos umo!»

-~Musé uma loucura!
Este ramo, senhora, é %s joelhos quelhe peço. '

E o Sr. de Haneiles tinha tomado as flores
que a mao da coad'*» i tinha timidamente
offertado, e as cobriu de beijos pbreneticos.No mesmo instante, a porta, abrio-se e oconde de La Ville Houtiers entrou, prece-dido da encantadora menina. t"O Sr. de Hauelles não teve tempo de oceul-
ter o ramo entre seu peito e a casaca.

O conde apercebendo o mancebo, franzio
o sobrtalho, e saudando-o cortezmente, di-
ngio-se para a lareira.

A condessa continha a custo as palnitaçõesde seu coração.
—Mamai, disse Maria, fazendo um momorepassado de graça; que fez vossè do rami-

nho de violetas qné Miguel colheu esta ma-
nhã no jardim?Não sei, minha filha; está no men
quarto, pareee-me.Ah! disse Maria subtilmente.

Depois, obedecendo á mohili.-l ide de pen-satnentos p.irticutares á infância:
Sr. de Haneiles, disse ao moço: quer

provar dos meus cenfeitos de amêndoas?
E apresentou, sorrindo ingenuamente ,sua caixinha ao cavalheiro.que para lhe fazer

a vontade, tirou um.
Durante este tempo, a maligna menina

j 
aspirando o odor da violeta, introduzío des-
tramente sua mãosinha por entre o chalé a
o vestido e tirou subtilmente ó ramo, mani-
testando o prazer que experimentava por ter
feito aquella travessura.

— Ah! eu o reconheço, disse saltando de
prazer. E' o ramo de violetas de mamai: o
senhor tinha-o tomado delia!

A Sra. de La Ville Houtiers desmaiou.
No dia seguinte a esta scena, o conde ba-

tia-se á pistola com o Sr. de Haneiles, a
quem lhe partio o braço.

II.
Em 18i7, a família de La Ville Houtiers

reentrava em França, e oecupava o castello
de Puymoeí. Maria tinhi dezesete annos e
estava promettidi a seu primo Heitor de
Kcrbec, joven olíieial de marinha distineto,
de volta da Índia, havia três semanas.

O próximo casamento dos dous moços fi-
cou parado, porque Heitor manifestou a in-
tenção de fa/er uma viagem a Paris, a qualdevia durar apenas alguns dias, mas sobre o
motivo Calava-se.

A insistência que desenvolvia para satisfii-
zer este desejo contrariou Maria. Entre-
tanto ella acompanhou-o em seu bota-fóra
até á cerca do parque, fazendo elle promet-ter-lhe que voltaria brevemente.

Já se disponha a entrar em casa. quandofixando os olhos n'um banco de relva, sobre
que estiver» assentada junto a seu primo
pela madrugada, notou que, no lugar porelle ocetipado, havia um papel dobrado em
fôrma de carti e parecendo conter um ob-
jecto qualquer.

Ella o tomou, e por muito tempo conser-
vou-o entre as mãos, virando e mirando sem
animar-se a abril-o; finalmente a curiosidade
impellio-a: desdobrou-o è dentro encontrou
um rumo do violetas seccas.

Duas linhas estavam escriptas na sobre-
capa.

« Eu sou viuva, reme!tei-me o ramo queainda deveis ter conservado e minha mão será
vossa. »

A' leitura deste bilhete, Maria tio seu
coração apertar-se como para despedaçar-se;
o fim da viagem estava claramente demons-
tr.ido.c-, sem mais tardar, correu a üucLrar

íW^S"**.;.;^.,^
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a seu pai que nunca mais veria o Sr- de
Kerbec.

O conde escreveu ao moço dahdo-lhc parte
da resolução de sua filha.

Heitor, contristado com a noticia deste
esquisito capricho, tratou de o combater';
embarcou-se, depois de ter feito cotíhccer a
sua prima que nada havia Md", bc-,
não a perda de uiria.earta.c de um ramo per-
tencentes a um de seus camaradas,' morto ha
pouco, o que estava encarregado de remettér
u uma pessoa que lhe tinha sido designada.

Maria deplorou sua desastrada supposição,
mas ja era muito tarde; o navio Magnânimo
que trouxera Heitor:, vogava com as velas
inchadas -para -Madagascar, onde cüe nãj>
devia chegar.

m.
Por espaço déseis annos eila jolgoõ-sè ã

causa da morte de sen primo, mas a pobre
menina não sabiá que, sem o querer, fora
culpada duas vezes, e bem males causara
não passando de instrumento. O tempo tinha
pouco a pouco cicatrizado a chaga aberta em
seu coração, e em 1853 se publicava os ba-
nhos de casamento do Sr Marccllo de Clia-
telieií com D. Maria de Ville Houtiers, na
igreja de S. Sulpicio.

A ceremonia estava fixada paro o dia 15
de jUnbo, 6 esta data era impacientemente
esperada pelos jovens que se amavam com
igual paixão!

A^S do mesmo mez lia-se. nos jornaes de
Paris, Sob õ titulo de

Noticias diversas.
u Não haverá.Ummeio de fazer despertar

a execução da ordenança policial que pro-
hibe o collocar-se sobre os parapeítos das
janèllás caixas, vasos e outros objectos? Ainda
hontem um triste acontecimento teve lugar
na rua da Paz, que lançou a consternação
em .todp o bairro. Unia rajada de vento
tendo bruscamente fechado a janella de uma
mansarda, um vaso de flores, cheio de terra,
onde havia algumas violetas, cahio á calçada
vindo partir-se sobre a cabeça de uma moça
de rara bellcza, que, acompanhada de um
homem já'idoso,, que parecia ser seu pai,
sabiam de um carro e dirigiam-se a uma
modista. A victim:, desta desgraç da oceur-
íencia deu um grito de dôr c desmaiou,
quando a ergueram, era om cadáver.»

O jornal dizia n verdade. A joven era
Maria de La Ville Houtiers, que, pouco antes
tinha sabido com seu pai da casada rua de
Vvârêhnés,. que devia abrir suas portas para
rccebel-a depois de casada.

As*violetas tinham sido fataes á moça des-
dç sua infância.

(Tbah. po» Bk.auuo Coboeíbo.)
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posla em Tersos simples, o adequados á coinnrclien-

sã» dos meninos e «rcllcs olíureri&js por
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(Continuação. Principiou no n. 907).

Morte de S. João.
Finalmente se apresenta

I"ma hôa oceasião
Em que a pérfida Melodia
Cumpre a nefanda traição.

Nos paços do rei Herodes
Grande festa se fazia:
A corte e toda a nobreza
De toda parte aílluia. -

A bella filha do rei
Com tanta praça dansou,

¦ Que a Herodes c convidados -
Em

Influído, onthusiasmado,
A'moça assim díz o rcí:

es,• Que nada vos negarei.
Sim juro que mesmo sendo.

De meu grã reino a metade,
Vos darei, ó filha amada,
Com real sinceridade.

Então a joven, sabindo,
A sua mãe perguntou
O que pedir deveria?

, E ella assim lhe tornou:
Pedi-lhe de João Baptista

A cabeça nppctccida;
A lüba tornando ao Pai
Diz-lhe toda delambida:

O que quero, amado Pai,
Sem demora, e neste instante,
E' desse João Baptista
A cabeça intolerante.

Herodes contrariou-se
Com pedido tão tyranno;
Mas como tinha jurado,
Acccdcu, o desbumano!

E a um so!d;do ordenou
A malvada execução,
Que logo leve lugar
Sobre o Santo na píisío.

E dentro d'uma bacia
Trouxe a cabeça ssgrada
A' moça, que a foi levar
A' mãi cruel e malvada!

Os discípulos sabendo
Do triste fim de João,
Vieram buscar sou corpo
Com stimma veneração".

E a Jesus foram levar
A nova triste e f.stal,
Que sobre a terra infeliz
Trazia (ão grande mal.

E de Jesus milagroso,
Ouvindo Herodes fallar.
Dizia ò João Baptista
Que vem de ressuscitar.

Elias é, dizem outros:
Outros que anliijo propbcla;
E assim da inteira verdade
Ninguém chegar pôde á meta.

Aoeedolas de embriaguez.
-0 cavalio ua aiiega.

— Um cavalio lendo cabido cm uma ade-
ga passou nessa ocersião um embriagado,
que parou para ver o cspectaculo. Um dos
homens du casa vendo as dilliculdades com
que tinha de lutar, disse pura os outros;
como havemos dé tirar agora o cavalio desta
adega? —Em garrafas, respondeu o bêbado,
dando uma risada com muito goslo!.

Os Ires desejos.
Depois de virarem os copos muitas vezes

três beberrões tiveram os tres seguintes de-
sejos:

Eu quizera, disse o primeiro, ser Júpiter
para fulminar raios contra todos os envene-
nadoresdo mundo.

Eu, disse o segundo, quizera ser Baechu,
.para estar assentado dia e noite sojre uma
pipa-

E cu.dísse o terceiro, quizera ser a rama
não para cantar a gloria por cem tubis, mas
para ter o gosto de beber por cem bocas!

0 Yiiiiio em tedas as ünpas.
Uma cousa notável é que o vinho é quasi

sempre o mesmo em todas as línguas. Em
grego eínos, em latim vituan, em árabe
vainon, em allemâo treinem, em inglez
icíne.em portuguezvinbo.eassim por diante.

Resposla de um ocalisía.
Um camponez indo procurar um ce-

lebre oculist.i, e aebando-o á mesa comendo
e bebendo, perguntou-lhe:—O que heide fazer, Dr., para ficar bom
destes meus olhos?

Abster-se de beber vinho.
Vejo porém, que V. S. bebe e come

soflrivelmente, e que nem por isso seus olhos
estão lá melhores do que os meus.

Isso é por que eu gosto mais de beber
que de curar. ,

Qwirarfn.
Venho de longe bem mau
Mas não nos Insta o exemplo:.... 1
Isto fiz qualquer beata.
Quando entra em algum Templo.. 2

CONCEITO.
Femenino nome próprio,
D'entre os fáceis e singellos
Com elle ja visto eu tenho,
Originaes e bem bellos.

A charada do n. antecedente é:—Bagatella.

TifEATRd SODEfKO.

A 3." SEK1E CoMPÕE-SE UA

Modesta.
Ha tantas as^ini!..
A Namorada do Príncipe.
Abençoada diabrura.
A Escala social.
A Fada.

A"eiitle-se nas lojas de Paula Brito, praça
d.i Constituição n. Gi e rua do Cano n. ii.

Preço, 2-3000.

If
BOM E BARATO

s.\
Loja de Paula Brito

¦N.'6i

Praça da Coasülaiçào
onde lambem se icuiic

II Lelras é papel selhido .|§
ps wèí
j|g 

• POBCWT» I0 60VEHSO. Bjft

Tyiiugrapliias ile.Paula Brilo
lina da Ciujn. na e |>ra>;.i dü uiiuiç.To n. 64.
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