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A EXPIACÍ
POK

Henrique Híevire.

(Principiou no n. 946.)

Joscphína tirou dos próprias difllculdades
<lc sua posição a força precisa para sahir-se
bem. Seus olhos acharam uma calma factícia,
sua bocea se armou de um sorriso surdo-
nico e fingido, seu rosto tomou um ar de
desgosto muito differcntc do que existia cm
seu coração, e disse ao pobre ancião, que
com uma anxicdadc visível esperava sua res-
posta: — « Jiícj caro Sr. Dubois, não tenho
a honra de o conhecer; é sem duvida um
engano de sua parte julgar-me sua filha;
aprecio no entanto a amizade que parece
consagrar a essa moça por quem me toma,
e assim penborada lhe permitto c aceito a
visita que a seu pezar me faz. »

Ao ouvir esta resposta, pronunciada com
um tom glaciul e sobranceiro, o Sr. Dubois
licou aterrado. Quiz fallar, mas apenas pôde
balbuciar algumas phrases incntiligivcis:
«Ella me renega! a seu pai!..»— murmuro!
o pobre homem, alquebrado por esse a
tão imprevisto. Depois, gyrando cnvtí
de si seus olhos, dos quaes rolava uma;
grima, pareceu procurar no circulo dos Si-
sistenles olguns signaes de sympathia , só
encontrou porém semblantes frios e embara-
¦çados! Dirigio á marqueza uma derradeira
supplica a qual se encerrava n'um olhar de-

D. &41CIS.4 DE mLAli.
Legenda du lempa colonial

TELA INDÍGENA DO YPIRAXGA.

(Principiou no n. 912.)
Houve um momento de silencio, e foi Lco-

nardo quem o interrompeu, dizendo:
Está bem, minha senhora, visto queordena, obedeço. Suibia pois que no dia em

que a deixei, fui encarregado pelo Sr. D-
Martim de ir á villa levar uma carta ao
Sr. Vigário, c de outra á uma senhora, a
qual segundo ouvi dizer achar-se-ha aqui
perto da semana próxima.E p;ra que esse convite, quando meus

solado c triste que para cila;levantou. A res-
posta que esperava não ohtcvel Então abai-
xando lentamente a cahcfa, cm attitude de
um homem'estúpido pelo excesso? de uma
desgraça repentina, atravessou de novo os
vastos salões do baile sem lançar um olhar
em volta de si.

Chegado á rua, parou diante dessa casa
nobre e resplandecente de luzes, a cede se
nadava em prazeres; julgou despertar oVurn
sonho profundo e, ouvindo chegar nos seus
ouvidos o éecho das insolcntes gargalhadas
com que os lacaios haviam festejado sua re-
tirada, estendeu o braço para a casa onde
fora tão cruelmente repellido e exclamou
com voz amarga: — « Filha ingrata e orgu-
ihosal que Deos faça sobre ti recahir todo o
mal que me has feito!..»

No baile, sua sabida excitou sentimentos
muito differcntes daquelles que sua entrada
havia provocado. O rei de Wurlemberg,
pouco satisfeito sem duvida com o desfecho
da scena que presenciara, despedio-sc de
seus hospedes com. uma frieza que lhes pa-
reucu de máo agouro. Paulatinamente os sa-
lões se esvasiaram; as damas, a quem a mar-
queza por tanto tempo esmagara com o peso
de sua superioridade, jaão deixaram escapar
uma tão bella desforra que o acaso lhes pro-

orgionava. Com a agudez de seu instineto
rehenderam que o homem tão acre-

fíerepudiado pela marqueza dePiébourg,
Svèrdadcirumente seu pai; á vista do que,

em massa se afastaram dessa mulher, cuja
vaidade ímpia fechava o coração á voz do
sangue.

Ora vamos, dizia uma condessa reti-
rando-se, u Sra. marqueza do Piébuurg ê
decididamente Dubois.

irmãos não costumam fuzcl-o ú pessoa ai-
gunui?

Ah! senhora, bem depressa sabercis
a causa!., dice o joven empallidcccndo.

Dizc-mc som hesitação tudo o que
sabes, e não venhas augmentur minha aii-
xiedudc.

Senhora, elles querem casai-a; tenho
certeza,que esses convidados são para necom-
panhul-a até o dia da ccrcinouia, respondeu
Leonardo, uttogando-se cm pranto!

Cusir-me! C com quem, sa não me
constataram?

O seu noivo é o coronel Pedro Paulo.
— Ahi meu Deos! babuciou u moça

quasi desmaiundo!..
Profundo silencio succcdcu a estas breves

palavras quo retuinbsram ua alma da dou-
zclla com um som estridente.

Passado, porém, algum tempo, ella o
rompeu.

— jlas du bois , minha senhora, quo
por seu valor tem a propriedade detrans-
formar uma plebéa cm fidalga, respondeu
rindo-se um secretario de embaixada que
lhe dava o braço.

A' uma bora da manhã todos os salões
estavam desertos, e os músicos que tinham
sido contratados para tocarem até ao alvore-
cer, vendo que os convidados se retiravam,
seguiam-os, dando graças ao incidente que
abreviara suas obrigações.

Ante esta reprovação geral, a marqueza
cahio humilhada do alto do seu inqualífica-
vel orgulho. O esforço sobrehumano de que
se servira para fechar sen coração ao nobre
sentimento filial, á essa voz que a seu pesar
lhe tocava; a luta entre o amor o a vaidade
do sua posição que foi preciso vencer para

, renegar seu pai causára-Ihc uma grande com-
moção, e a deserção completa e significativa
de todos, acabou de magual-a!

As duas horas recolheu-se ao seu apo-
sento e deitou-se em seu leito em busca de
repouso ; mas uma febre ardente delia se
apossou, e. durante toda a noite delirou.

A maldição do pai pesava já sobre ella!
II.

A marqueza de Piébourg teve um accesso
cerebral, que a pôs a dois dedos de distancia
da morte. Durante muitos dias sua cura foi
duvidosa, attento o estado desesperado cm
que se achava. O delírio não a tinha deixa-
do, c no meio das palavras incoherentes quea febre lhe fazia articular, o fatal aconteci-
mento do baile foi por cila incessantemente
relatado. Sua mocidade, porém, e a força de
sua constituição operaram grandemente para
o seu restabelecimento. O mal desappareceu,
mas a moléstia deixou-lhe vestígios inapa-
gaveis: a belleza, de que era tão vaidosa, di-

Leonardo: estás bem convencido do
que me dizes ?

Xáo é uma supposição o que lhe digo, se-
uhora, é a pura verdade: poderia mesmo de-
tcrminarlhc a époei em que pretendem rea-
lisar o seu hymenòo. •

Nesse raso, as minhas conjecturas vão
tocar a verdade. Sempre pensei que te qui-
zeram dar a morte, porque muito te dedi-
easte por mim: pois não é?

Peço-lhe perdão,"minha senhora: po-rém já lhe revelei tudo o que a podia inte-
ressar: o resto é o segredo do meu coração;
permitta que lh'o não descubra.

Será a primeira vez, Leonardo, que
pões cm duvida para comigo a tua lealdade,
e isto no momento cm qiie mais preciso de
ti!.. Oh! não é generosidade da tua partedeixar-mo assim soffrer os tormentosde uma
incerteza que esmaga meu animo. Kão sa-
bes que uma palavra tua sobre esse oceor-



A MARMOTA

minuio consideravelmente, sua intclligencia
se encurtou, sua memória tornou-se infiel
aos seus appellos; no naufrágio de suas re-
cordações, uma só boiava: era a cruel lem-
branca de sua humilhação ; como a-chaga
incurável produzida por aguda flexa, e que
róc e consojaaiygefjBMignsamento importuno
não mafsJ^SM |jj|Í|de seu coração!

Sua voWsa; sòuW^BlUzio-a 'forçosa-
mente ao mundo". 'À^jfjjso'dó marquez de
Piéhourg lhe impunha a rigorosa obrigação
de receber como até então a *ôrte e a alta
sociedade em sua casa, e a apresentar-se nas
melhores reuniões. Era ahi mesmo que as
mais tormentosas decepções a esperavam.

A aventura do Sr. Dubois, contada desde
o dia subsequente ao do baile pelas testemu-
nhas oculares e commentada em seus mais
insignifiantes pormenores, tinha grassado por
todo o Wurtemherg, indispondo contra ella
a liga maldizente de suas boas amigas de ou-
tr'ora, as allusões picantes e sarcásticas não
lhe foram poupadas ; as mais indulgentes
contentavam-se em mostrarem-lbe seu resen-
timento por um acolhimento glacial. Em
França a oceurrencia do baile que em sua
casa fora dado teria sido o motivo daS con-
versações duranta oito dias nos salões aris-
tocraticos de Paris e na cboupana do campo-
zez, e depois ter-se-hia tudo esquecido; mas
na Allemanha, o paiz de costumes patriar-
chaes e de profundas affeições de familia,
um escândalo desta natureza devia atar para
sempre a marqueza ao pelourinho da opi-
nião pubiica.

Estas feridas penetrantes que ella trazia de
cada uma das visitas que fazia, tinham aca-
bado por tornar-lhe odiosa a sua residência
cm Sttutgad. Para uma mulher, em quem a
ruido da sociedade era a condição da vida
physica, a reprovação do mundo eqüivalia
com effeito á uma morte antecipada.

(Continua.)

MÁXIMAS
da colleccão do erudito poriuguez o conselheiro

J. J. RODRIGUES BASTOS.
Homens.

Um descontentamento interminável
persegue e atormenta o homem; o monar-
cha e o pastor se queixam da sua sorte; e do
throno á cabana os suspiros se respondem.

Tanto no physico, como no moral, o
homem é ordinariamente o auetor dos seus
males.

rido seria a luz que me guiaria á verdade
no cabos de duvida em que me despenham?
Mas, se é tua vontade guardar esse obstinado
silencio, 'conserva o teu segredo; contarei
com os meus próprios recursos, c tudo heide
descobrir.

Ohl não falle desse modo, senhora, se-
não quer ver minha ferida rasgar-se de novo,
replicou-lhe o moço pallido de emoção.

—Ecm conheço que não é este momento o
mais apropriado para dirigir-teminhasquei-
xas; desculpa-me; soffro tantol.. tenho o co-
ração opprimido por cruéis presentimentosl..
a duvida e a incerteza espreitam-me por toda
a parte, c com seus accintes mysteriosos c
inexperados gastam-me a paciência e me
tornam surda ao soffrimento alheio.

Minha senhora, suas palavras nie ma-
tam: é preciso que muito soffra sua. alma
para se exprimir tão amargamente. Tudo
sacrificarei para a ver .socegaua; ordene: o
quo quer de mim?

CARTAS MISTERIOSAS.
Carta III.

• EMILIA A 'LEONOn.

Eu li, e estremeci vendo essa carta
Que milvezes quizera não ter visto!..
Minha amiga, foi tal de a ler o efieito
Quedas mãos mecahiol.. Lconor, s6 justa,
Em começo desfaz todo esse enredo;
Escreve a Armindo e dize-lhe sincera
— Que nunca para amor o preparáras;
Que essas mostras de affecto, essas lhanezas,
Tão vulgares no tempo em que vivemos
E devidas em parte ao seu propósito,
Nunca foram de amor sincero effeito;
Que tudo isso não foi mais que um brinquedo
De que, para nos rir, fomos autoras;
E que elle mal do nós fallando sempre,
E contra o bello sexo indisposto,
Tão duro se mostrava, que uma aposta
Comtigo fiz em como elle atilado
Saberia do ardil desvencilhar-se;
Mas que veado que incauto assim cuhira
No engodo, da illusão rompes a masc'ra
Para que da verdade a luz só brilhe.—
Receio que nos leve esta imprudência
A fazer-se de nós tão mão conceito,
Que o nosso Degenais tenha de sobra
Razão para inda mais ludibriar-nos.

Não te demores, não, Leonor, desiste
Do propósito firme em que te vejo;
Resoluta, como és, varre da idéa
O projecto que tens. De Armindo a carta
Não haverá, Leonor, mulher que lèa
Sem o desejo de ser delia a dona.

Eis o que eu penso, amiga; se é possivcl
Haver, em caso tal, quem se arrependa,
Eu estou nesse caso. Pela meiuc
Não me passou, confesso, que pudesse
vir um gracejo a ler tacs conseqüências.

Prevê, Leonor, qual pode ser de Arnindo
A vingauça, se um dia a saber chega,
Enganado por ti, que foi ludibrio
Uo uuior de uniu mulher! 1 o amor de um homem
Que o seu lugar conhece, e se respeita,

Quero que falles.
Meu Deos, dice Leonardo com voz

tremula; ella o exige, e não posso recusar-
lhe: perdoai o horror que sua alma delicada
e sensível vai experimentarI.. Assentando-se
com esforço sobre seu leito, e olhando com
indizivel ternura para sua amigado infância,
o perturbado mancebo dice:

Minha senhora, queira Deos, que a
minha condescendência não me traga o seu
desprezol Ha dores que o coração, depois de
ser rusgado por ellas, fazem que se amai-
diçóe o delator que as plantou em nosso pen-
samento pela confissão de factos ignorados;
essas dores são o horror que uma alma hem
formada experimenta quando reconhece cri-
mes que a mente nunca havia concebido con-
tra a humanidade. Ainda uma vez, minha
senhora, escuse-me dessa confissão.

Falia, eu t'ò ordeno. O que acabo de
ouvir mair excita a rainha curiosidade.

Quem ha, Lconor, que zombe? A impunidade
Do bem por quem viveo sempre illudido,
Não satisfaz ao coração que adora.
Os homens, mais que nós, tem sempre meios
Para dos planos seus aos fins chegarem.
Num caso de traição, entre as amigas
Da ingrata que os offbndo (se os ofiende)
A cada passo e em cada canto encontram
Para cada vingança um instrumento.
E tu deves saber, Leonor, que a corda
Pela parte mais forte é que rebentai

Bem vês como te fallo; eu sou sincera;
Li, mas sem prevenção, bem esta carta
E, depois de a ter lido, não me aceuses
De haver comtigo começado um trama
E fugido a final; sou tjpiorata.
Pega o menino, por brincar, na cobra
E morre se ella o morde e se o veneno
Antídoto não tem que o neutralise,
Ou a tempo não chega, Imprevidente,
Não me culpes, Leonor; eu te confesso,
Que receio de um mal mil outros males,
E que meu coração neste momento
Sc comprime e de mais não sei que sente
Que quasi me soltar faz uma lagrima...

Deos te inspire, Lconor; Deos te resolva
A fazer quanto agora aqui te peço,
Pois de quem se arrepende o Eterno aceita
A dor da conlricção. Pensa e resolve.

Saudades dolorosas
IAS AOS MANES I)E MED I'BES.J

FILUO

Emílio Cousíanlino da Silva ülaia

DEMCADAS AOS MANES I)E MED 1'BESADISSIJIO
FILUO

No 30.° dia do seu fallociftiento, 23 de abril
de 13ÕS.

Descrever a dór cniel
Que está ralando meu peito,
Não cabe mas minhas forças,
Basta ver nelle o effeito.

Que a Parca dura e ferina,
Romhou-me agora do leito,
Um lillio, d'ulma tão dina,
De virtudes tão perfeito.

E se o que eu lhe disser causar-lhe
muito desgosto?

Nada tema, tenho coragem.
A minha narração será em tudo fiel ao

que se passou ; não poderei infelizmente
omittir nada sem grave oíTensa da verdade;
assim, não duvide de mim, eu Ih'o paço.

Bem sabes que meu coração é franco;
não é por muito tempo que posso supportar
a duvida.

Faça-so a sua vontade.
Já sabe de minha viagem ú villa, e do

motivo delia; pois bem, á minha volta entrei
antes de poder comprimental-a, na casa
grande para dar conta de minha commissão
ao Sr. D. Murtim.

Seus irmãos estavam todos reunidos no
sallão principal. Logo que o senhor D. Mar-
ti.n percebeu a minha presença, levantau-se
do circulo onde fullava com calor á minha
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O' mães a quem esse golpe
O verdugo lenha feito.
Vede o meu amargo pranto,
Como tão afllicta deiloi
Pois que é o terceiro filho,
Que na flor, e sem proveito,
Crava-me o ferro tão igneo,
Esse monstro, no meu peito.

Mas em vão lastimo os filhos, cm vão choro
Quo a mão da Providencia assim ordena;
Que o meu peito ralado cm dura pena
Me faça perder tudo o que eu adoro.
Mas hoje, meu Emilio, eu só imploro,
Que na mansão do Céo doce c serena,
Tua alma tão angélica c amena
Ore ao Deos Supremo como eu oro.

Que os meus desgostos findem, tu gozando
O bem, que um bello filho é o exemplo,
Vás unido eo'os anjos os imitando.
Pois que fico, caro filho, em sacro templo,
Os teus sublimes manes te adorando
Co'os cxtasisd'amor, que eu te contemplo.

Adeos filho de minh'alma,
Aceita a minha saudade:
De quem aos só invoca
Ir ver-te á eternidade!

Anua Flora da Silva Maia. s

LIÇÕES
BA ESCKIPTÜUA SAGRADA

OV VIDA DF.

JESUS CHKISTO
posta em versos simples, e adequados á comprelien-

sãi) dos meninos c a elles uUerecidus por
UMA FLmiI.\E\SE.

(Continuação. Principiou no n. 907.)

Jesus Clirislo vai á Galliléa e cura os
doentes pelo cumiulio,

Jesus foi á Golliléa
O Evangelho pregar,
Que devia do peccado
O mundo lodo salvar.

Dizendo: o tempo cumpriu-se
O reino de Deos 'stá 

perto:
Fazei fazei penitencia

.Que tudo que digo é cerlo.

chegada, e tomando-me as cartas, que eu
trazia, com ar alegre despedio-me immedia-
tamente.

Retirei-me vagaroso; tinha empenho em
saber o que continham aquellas cartas, por
que um presentimento intimo me dizia, que
se tratava da senhora.

A minha pouca pressa cm sahir da sala
foi notada pelos seus irmãos que rispídos me
ordenaram segunda vez que me retirasse.
Em vez, porém, de sahir, não hesitei nos
meies de opropriar-me do segredo. Fiz-me
espião.

Perdoe, minha senhora: era o único meio
que eu tinha de saber o que a poderia amea-
çar. Eu temia; tinha prcsentimentosl..

Rom amigo, em lugar de censurar-te,
eu agradeço a tua dedicação!

Com efleito, ouvi a leitura da carta o
tudo o mais que sabe. Pensando na cruel

Mas antes d'abi chegar
Em Zalielão demorou-se;
E mais uma prophecia
Desta arte verificou-se.

Que dizia: Zabelão
Que em trevas 'stá bade ver
Uma luz; raiando o dia
Que as sombras virá romper.

Pela Galilléa toda
Andou Jesus caminhando
Pregando o Santo Evangelho,
E mil doenças curando.

A sua reputação
Por toda a Syria correu,
E todos que á elle vinham
Com bondade soecorreu.

Quando deixou Galilléa,
A multidão o seguio
Até além do Jordão,
Onde então se despediu.

E todos á uma voz
Mil louvores lhe teciam,
E seguir seus Mandamentos
Uns aos outros prornettiam.

Poesias
recitadas no tlieatro de Santa Izabel e dirigidas ao

dislineto actor Brasileiro o Illm. 5ur.

Germano Francisco de Oliveira
POB OCCASIÃO DO BKNI-FICIO CONCEOIDO

Á ASSOCIAÇÃO TVPOGRAPHICA
PERNAMRUCANA.

Em 8 de Abril de 1858.

I.

Quanto é doce a união que prende as artes!
Filhas sublimes de um principio santo,
Oriundas do amor que o bello esmalta
Da creação nos quadros magestosos,
Elias se abraçam férvidas, constantes,
E sencaniinbam rápidas na sentia
Do progesso o da luz, que se dirige
A essa vida ideal que o mundo enleia.
Por toda a parte desabroebam dores
Ao sorrir da existência encantadora,
Que essa harmonia reproduz formosa:
15 os thesouros da vasta natureza
Abrem-se então aos improhos esforços
Do cultor que lhes vai sondar o arcano.

tvranuia que exerciam no seu destino, quasi
que me sorprchcntl"ii o que acabava de ouvir
porque era a realidade, e entretanto que eu
antes só presumia dos fartos, e tinha ainda
esperança de enganar-me. Senti o sangue
entrar todo no meu coração e, confesso-lln-,
meu corpo tremeu, minhas pernas fraquea-
ram! Depois, entregui-meá um;, verdadeira
desesperação na lucta travada com a impossi-
bilidade tle salval-a. Creio que o delirio de
minha dôr denunciou minha imprudência
aos ouvidos de seus irmãos, por que vi o Sr.
D. Luiz correr para mim, e julgo que me
perguntou o que ali fazia. Não sei o que lhe
respondi.

Deos! exclamou a moça!., e foi elle
quem...

Disparou uma pistola a queima-rou-
pa no meu peito, sem dar-mc tempo de de-
fender-me.

Ah! é muito, tornou D, Narcisa, pai-

, Desta idéa immortal arrebatado,
Rebendo a inspiração no gênio ardente.
Qoe te realça o espirito fecundo,
Hoje tu vens. Germano, pressurosoDar uma prova de que bem conheces
Osegredo das artes qne se enlaçam
N'nm pensamento de afieição eterna.

Não te é bastante tf conseguir triumphos
No longo estádio d*ártè que percorres;Não te bastam laureis, ganhos n'arena,
Onde muitos succutnbem, invejosos
Dos alheios trophens: actor insigne,
Queres á gloria, que o leu nome eleva,
Mais nm titulo juntar. Como s'estreitam
As ralações tão fraternaes, tão caras.
Enteeis órgãos fieis d'artes difFrentes,
Qüç»' nao sendo rivaes, diversos campos
Teem a lavrar soIicitas?!Que importa?
Essa augusta alliança que as sustenta
Falia tão alto que não ha quem possaDespedaçar-lhe a base. em que se firma.
Tu a comprehendes, sim, tu que sincero
Vens ofFrecer aos teus irmãos o auxilio
Do amplo talento que o porvir te aponta
Esplendido e loução; tu vens de novo
Fortificar essa adbesão ditosa,
Que intéçnretes do grande Guttemberg
Folgam deTònsagrar aos que na scena
São como tu legítimos herdeiros
Da fama de Lemaitrc inextinguivcl.

Eis, ó Germano, o cordial tributo
D'auccto e gartidão que te rendemos.
Tão espontâneos, tão singelos votos
Não se modelam pela vãa linguagem
Da lisonja fallaz! Nunca se aviltam
Expressões que do mérito distineto
Sabem somente demonstrar o apreço.
—Que o Céu te guie sempre abençoado
Na carreira da gloria, e que teu nome,
Nome de artista insigne e prestante,
Passe querido aos séculos vindourosl

Dr. A. B. de Torres Bandeira.

n.
Quem senie

Tem na arte —e só neila— o amor!
PALUEIRIM.

A arte faz da vida um paraíso.
a. p. caldas.

A arte c um élo que encadeia os povos,
Fiilgida cstrella que illumina a terra:
E' mãi do genio, do progresso a fonte,
Amor e gloria no seu seio encerra.

lida como a morte. Meu bom Leonardo, pe-
ço-te perdão pnr meus irmãos!

Oh! minha senhora, nada tem que ar-
gnil-os: socegue: o que é a vida de um ente
da minha condição na estima de um grande
senhor? tornou o moço com azedume.

E possível, meu Deos! tanta maldade,
dice a joven possuida de horror!

—Sinto-me pezaroso, minha senhora, por
ter-lhe causado tamanha afilicção.

Todavia, vem atenual-a o pensamento de
que lhe fui útil c que, se ainda é tempo,
pode tomar suas medidas, pois a querem ca-
sar brevemente.

Ah! disse consigo a donzella, agora
está explicado tudo quanto me obrigaram a
fazer! E uma nuvem de tristeza cobrio o seu
angélico semblante!

L-

(Continua.)



A MARMOTA

Vede, se a arte suspendeu a ira
«««o tjTSunOs íiuc iurítüirâiM ««»»«»..

Feliz daquellc que lhe offreee a vida, '
E a cruz pesada nos seus hombros toma.

A arte é a vida do universo inteiro, -
A luz sagrada que nos guia á gloria; .
Quem sente^á arte não recusa um culto;
Só n'arte firma-se imhíSÍtal memória.

Não sou o primeiro qhéUesprendo em cantos
Louvores á arte, com.clectrismo n'alma,
A arte adoro, que me creio artista
De>sa que a Tasso consagrou umua palma.
Hoje que escuto o èstrondar de applausos,
Louvando o artista que soecorre o irnião;
Que d'entre os cardos da espinhosa trilha
Jamais se esquiva de estender-lhe a mão;

Hoje qne as turbas com febril delírio
Louvam, Germano, tua nobre acção,
Vendo que juntas aos Iaureis do palco
Da caridade o immortal florão;

Não posso as cordásde minha harpa humilde
Deixar que fiquem no silencio, não;
Que adoro a arte, o a caridade adoro,
E amo o artista, porque o creio irmão.

És um artista que a missão compr'hendc;
Teu nome a Fama repercute além!
Os teus triumpiiosimmoldura o oiro.
As tuas glorias olvidar quem vem?!

Nesses que cheios de prazer, de gloria,
Apertam-se hoje, cordiaes, a mão;
Será eterna a gratidão, que o juro,
Teu nome eterno, que sinceros são.

E eu que sinto neste peito a fibra
Desperta ás vozes de louvores tantos,
Supplico humilde que á grinalda d'oiro,
De tantas glorias, ajunteis meus cantos.

E que este bardo, cuja mente aclara
Um raio débil de sciencia, e escasso,
Te possa ousado dedicar sorrindo
De irmão c artista um cordial abraço.

Não posso as cordas de minha harpa rude
Deixar que fiquem no silencio, não;
Que adoro a arte, quando lhe orna a fronte
Da caridade o immortal florão.

V. J. Marinho Palhares.
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INTRIGAS DÈ t-M JESUÍTA

(Principiou no n. 821, de 13 de Fevereiro
de 1857, e foi suspensa no n. 823, de 20 do
mesmo mez e anno).

(Continuação da n. 924,)

Os meus leitores bem vêem que as duas
cartas que Julianno escrevera quando man-
dou desafiar a Roberto, uma para seu tio, c
outre para Clara ficaram de nenhum effeito,
c por isso elle ás inutilisou.

Na tarde do mesmo dia em que.o padro
recebeu a carta de Julianno foi ao collegio o
Dr. Leoncio e Roberto contou-lhe o suece-
dido, e terminou dizendo:

E perdi assim trinta doblas, sem o me-
nor proveito, tendo antes perdido dez!

—' Que importa isso homem? Deixa, que
de tudo serás indomnisado; livremò-nos do
homem; c deixa 6 mais. .

— E na verdade, tu me deves indemnisar
destes prejuízos.

Descança.
Mas não está aqui tudo.
Então o que falta? '
Vô,

O qüe é isto?
Lê esta carta.

E dizendo isto apresentou a Leoncio a
carta de Julianno, ou antes cartel de desafio.
Leoncio leu duas vezes esta carta, c tendo
lido, exclamou:

E que fizeste, padre?
Não aceitei o desafio...
És um fraco.
E lu um tolo...
Eu o acceilo em teu logar.
És mesmo um tolo, e muito tolo.
Inda em cima de querer eu desaffron-

tar tua honra me chamas de tolo, padre?Torno a dizer-te que és um tolo.
E porque sou eu um tolo?
Não vôs que o saltcador que joga a di-

nheiro é tolo?
No entanto fica este pabulo deste Ju-

lianno pensando que é alguma cousa neste
mundo!

E que tem isso?
Eu me bateria com elle. . .
E o matavas, c licavas criminoso.
Mas tinha punido a um insolentc.
E tinhas no entanto te arriscado a mor-

rerres, ou a íicares perdido; qne dizos, em?
Mascllc ficava castigado.

E não ó melhor castigal-o sem correr
risco?

Em fim, como quizeres.E agora digo-te mais que jú não quero
que elle morra.

E então?
Quero que sejas marido de Clara, mes-

mo a seus olhos.
Creio que estaes um tanto atrazado a

respeito de Clara e de Julianno.
E tu muito adiantadn, não é assim?
Pelo menos sei que elle é amado de

Clara.
Não importa. O amor de unia mulher

é uma hydra du sete cabeças; mas quando
estas são dcc&padas não renascem: e isín mais
se verifica n'uina mulher rica. As mulheres
novas amam um só homem, e amam muito
em quanto não começam a amar outro, e
como a variedade é a mais bella qualidade
da mulher, não ha nenhuma que não goslc
de se mostrar bella.

Creio que com tuas theorias váes botar
o negocio a perder.Pois deixa isso por minha conta.

Deixo, mas. . .
Mas o que?Nada. . .Em fim, faze o que quizeres.
Eu te respondo pelo resultado. Des-

cança.
Eií preciso qua eu faça alguma cousa?
Sim; é.

E o que?
Amahã Paulo vem paia a cidade com

sua filha.
Bem: e depois?
Depois, é necessário que nós o visite-

mos.
Estou prompto.A nossa visita deve ser depois dama-

nhã.
Será quando quizeres. 

"
Entretanto, deveras estar cm casa ao

depois d'umaiihã ás cinco horas du tirde.
Estarei.

Creio que tens bastante roup.i onde so
possa escolher alguma.

E para que?Convém que ncslo negocio tu façsa
tudo -uanío te eu exigir, e determinar:
tudo, sem a menor reflexão...

Mas como o negocio me diz respeito,
eis o motivo porque pergunto alguma cousu,
e desejo saber.

Pois basta que sailias que conheço bem
o terreno cm que piso, e que sei optimamen-
te o que faço.

Bom.
E pois o pai e a filha vem amanhã da

chácara para a cidade, o ao depois d'amanha
devemos ir visital-os. Fica seientedisto.

Estou seiente. Até amanhã.
Ale a manhã.

Dito isto, retirou-se o licenciado Leon-
cio, e o padre Roberto ficou ruminando seu
plano.

De efieito no seguinte dia veio Paulo para
a cidade, com sua filha, c nesse mesmo dia o
padre lá foi ter, mas como de passagem,
pouco demorou-se, instando Paulo para que
se demorasse mais, o padre escusou-se, di-
zendo que a oceasião não era propia para
visitas, visto terem chegado, ha pouco, e es-
tarem ainda em arranjos de casa: qun vnlta-
ria no se?uintc dia; c então pediu licença
tanto a Paulo, como á sua lilha para no outro
dia serem visitados pelo linconciado Leoncio.

Paulo, e Clara portaram-se nessa oceasiãu
com todas as etiquetua do costume. Roberto
retirou-se.

No dia seguinte, era quasi Avc-Maria, es-
tava o padre em casa de Leoncio, quando
entrou Ligeiro muito apressado, c disse aos
dous:

O Julianno está em casa do Paulo.
Bem (respondeu o padre) vamos, Leon-

cio.
Vamos.

Dice u licenciado: e os tres saíram.
Pouco depois, o padre Roberto, c u licen-

ciado Leoncio conversavam cm casa de Pau-
Io: ahi estava Julianno; esle demorou-se
pouco depois da chegada dus dous, e retirou-
se. Um quarto d'horu passado sobre a sabida
de Julianno, saiu também Leoncio: apenas
chegou ao porlal, um sugeito que parecia cs-
pcral-o muito de propósito, assa!tando-o do
um terrível bote, o feriu com uma faca. O
ferido cac, gritando

Aqui d'EI-R i, que o senhor Julianno
me mata!.. O senhor Julianno mata-me..
o sobrinho do senhor Agostinho!...

Era ainda cedo, passava mnita gente pela
rua, e estavam abertas todas as casas de ne-
goeio: c pois todas as pessoas, que passavam
ucudiram ao ferido, e assim muitos caixei-
ros, e amos, que lendo affluido, conduziram
o licenciado para sua casa. O padre acudiu,
e acompanhou u Leoncio também. Todas as
pessoas que acudiram vendo fugir o uggres-
sor diziam ser Julianno.

D i casa de I'.iulo foram ouvidos os pritos
de Leoncio; Paulo, e sua lilha. ouviram
muito bem tudo, e ulé ch-garam á junellu.
Eu deixo aos meus leitores o ajuizar do des-
goslo de Paulo, c da afflicçfio de Clara!¦_ (Continua.)
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