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A EXPIAÇÃO

Henrique Ke.virc.

(Conclusão.)

Um dia seu marido entrou cm casa com
ar contristado e lhe apresentou um despacho
recentemente recebido de Poris. A revolução
de julho acabava-de mudar a fôrma do go-
verno, a revogação de marquez era inevi-

¦ tavel. Eiie não quiz ouvil-a a este respeito,
c o mesmo estafeta que lhe trouxera o des-
pacho tinha voltado com sua demissão. O
marquez de Piéhourg prevenio sua mulher
de sua próxima partida.

Dias depois residiam no bairro de S. Ger-
mano. Neste local, a marqueza de Piéhourg
perdeu, é verdade, muito de sua importon-
cia, mas em compensação essa queda foi
amortecida pelo aliivio que experimentou de
não mais encontrar no mundo os rostos se-
veros de seus perseguidores. Durante algum
tempo respirou.

O marquez não tinha entretanto os mes-
mos motivos que sua mulher para supportar
facilmente sua desgraça; desde sua volta a
Paris o aborrecimento o consumia profun-
damente; para disfarçal-o buscou distracções
na especulação e nos jogos da praça; mas seu

fil^ItEU,
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(Principiou no n. 942.)
— Sim, senhora, continuou o joven com

animação; a senhora vai casar-se: irá d'aqui
para bem longe, para o reino (1). Lá no meio
das grandezas de sua pátria, esquecerá fu-
cilmcnlc o obscuro tilho da Administrada;
esquecerá o seu amigo de infância, por queeile náo é rico coitno esse homem a quem a
querem unir, porque eile não tem um titulo
para oflereecr-lhc, como esse outro! E não
obstante, eile daria a sua vida por sua feliei-
dade. Mas eile morrerá ignorado!., esque-
cido! E que tem sem i-selvagem com a nobro

(«) Assim era designado Portugal no t-mno co-
Jonial.

noviciado nesta carreira onde a felicidade
custa mais cara do que na diplomacia, arrui-
nou-Ihe completamente os fundos de que
dispunha. O dote consideraval qne sua mu-
lher lhe havia trazido não chegava para pa-
gar as diflerenças que seu agente reclamou,
depois de uma liquidação desastrosa. Ora,
nós sabemos que toda a fortuna do marquez
provinha de sua esposa, e pois forçado foi
descobrir-lhe todo o horror de sua situação.
Com persuasão induzio-a a ir lançar-se aos
pés de seu pai, onde unicamente havia pre-
sumivel salvação. O Sr. Dubois podia com o
seu dinheiro, ou nome, suster a quebra ver-
gonbosa que era imminente. A esto proposi-
ção Josephina vio incontinenti surgir ante si
em sua mente o espectaculo terrível do baile
de Sttutgard, recordou-se do todas as peripé-
cias oceorridas então.

Yèr-me reduzida, dizia cila, a implo-
rar o soecorro, a mendigar favores a meu
pai, depois de o ler renegado? nunca! antes
a miséria com todos os seus horrores; antes
a morte a mais medonha, que semelhante
proced.-r!

Pois bem, seja assim, respondeu fria-
mente o marquez, afastando-se; a morte para
mim, o miséria para ti, e a deshonra para
nossa familia, porque morro sem deixar com
que solver meus débitos!

Uma hora depois um tiro de pistola fez-se
ouvir no gabinete para onde o marquez se
retirara: eile acabava de pôr liin á sua exis-
tencia com uma bala nos miolos, e sua viuva
ficava só. tendo uma filha de cinco annos
para educar e sem um real de seu!

senhora de Villar, accrescciitou o joven amar-
gamente.

Leonardo, atalhou a donzclla, não sois
generoso; fallundo assim desped.içaes mi-
nh'alma.

Ah! e não vè, senhora, o que soflro?
Vós outros, grandes, não sjbeis o que e
compaixão, não. O orgulho, a soberbo vos
abaf.i no coração esse doce sentimento que
faz a nossa felicidade. Veja! somente porque
não obedeci cegamente á ordem de retirar-
me di casa de seu irmão, quiz eile casti-

gar minha audácia, como a chamou, com a
morte!

E, todavia, minhas acções até hoje tem

provado a minha dedicação por sua luinilia.
Além disto, acabava eu de cumprir a missão
de que me havia encarregado, com a maior
dedicação e presteza, sem repouso nem ali-
mento, haviam vinte e quatro horas.

A minha obstinação podia ser esquecida
por outras acções anteriores que faliam mais
alto de minha fidelidade e respeito; mas elles
nem nisso repararam. Quanto a vós, mi-
nhn senhora, unir-se-ha sem constrangimen-

Josephina, vendo a miséria descarnada
qne lhe abria os braços, correu á casa da fa-
milia de sen marido em busca de soecorro.
Seus parentes por esse lado tinham consi-
derado a união do marquez com ella, como
um casamento designai. Ella foi, portanto,
recebida com certo desdém; e ahi só humi-
lhações e dissabores experimentou. Olha-
vam-a como a causa principal da morte tra-
gica do marquez, e a criam responsável;
censuravam-a de ter sacrificado os dias e
honra de seu marido ao bolso de seu pai.
Ella com resignação evangélica devorou em
silencio todas essas aífrontas, porque para
justificar-se ser-Ihe-ia preciso divulgar a his-
toria do baile de Sttutgard.

Emfim, uma velha rica, lia do marquez
de Piébourg, oflereceu-se a tomar a seu
cargo a educação da menina, sendo, porém,
com a condição de separar-se delia. Esta
cláusula magoou profundamente o coração
da marqueza; era dura de mais para uma
mãi: rejreitou, portanto, seus serviços, e
vendo-se repudiada , injuriada de todos ,
corrida de toda a pine onde pedia bospita-
lidado, tomou um partido corajoso, foi
oceultar-se em uma mansarda, onde de suas
próprias mãos por tanto tempo ociosas tirava
a subsistência para sua filha.

Parecia-lhe menos humilhante trocar uma
rasa nobre de íidalsa pela choça do plebeu,
que curvar sua altivez ante seu pai, que im-
piorar o seu perdão!

O caracter desta mulher era de nma tem-
pera pouco commutn, pois que o orgulho
sobrepujava a desgraça, de mistura com o

to talvez a nni homem que não conhece, que
talvez aborreça, somente porque eile se lhe
apresenta com um grande nome e riquezas:
e não d irá sequer uma lembrança aos po-
bres amidos que tanto a amaram, e que
morreram com a sua ausência. E diz que é
sensível a de^uraça alheia!., arcrcsccutou o
joven i*om iizi-ilüiiu1!

— Kscula. Leonardo, disse a joven se-
nhnra, depois d'ateum:i puisa; fazes mal em
me ennunierares no teu resentiniento com o
mesmo caracter de meus irmãos. Não os co-
nheçn, dellcs fui separada muito menina,
respeito-os a estimo-os por que minha mãi
assim mo ordenou, morrendo; porem não
sei se são honestos ou libertinos, se são bons
ou mãos. Sei só de mim, que te vou fallar.

Nasci cm Lisboa, e até a idade em que me
viste pela primeira vez tinha eu gozado só-
mente as caririas d'uma terna mãi. Era ella
tão boa, que chorava a desgraça alheia com
dores próprias: e eu aprendi com cila a não
desprezar a classe indigente, onde, dizia-me
ella, hia muitas vezes abrigar-se mais fácil-
mente a virtude. Tinha doze annos quando-
a perdi! E logo depo:s embarquei pira o:
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sentimento do mais ardente amor maternal.
Josephina conhecia em sua mansarda to-

das as provanças, todas as torturas, todas as
misérias da vida. Ouvio sua filha pedir-lho
lacrimosa o pão de seu sustento sem poder
dar-lhe! vio muitas vezes ella, coitadinhal
tiritar de frio, sem ter com que agasalhal-a,
a não ser o seu regaço! O pensamento do
suicidio mais de uma vez rebentou em meio
de tantos soffrimentos!

Sua expiação foi longa e dolorosa!...
Deos havia escutado as phrases praguentas
que seu pai lhe dirigira, c desde esse mo-
mento ella foi maldita.Como a filha criminosa
não voltasse ao lar paterno, o pai compade-
cido foi boscal-a. O Sr. Dubois comprehen-
deu que era mister sargar aquella ovelha
transviada, correu ao seu encontro.

Quando a entrou na mansarda e que vio
altentamente o covil dessa miserável crea-
tura, acerbos remorsos magoaram-lhe o es-
pirito; recordára-se que sobre ella tinha lan-
çado sua maldição e pouco faltou para pedir-
lhe perdão; mas já sua filha estava estreitada
em "seus braços e misturava suas lagrimas
com as do pobre velho, enja ternura produ-
zira mais effeito no coração de bronze da
marqueza, do que todos os golpes da adversi-
dade.

A menina dava alegremente suas faces
aos beijos de seu avô e buscava com anciã o
seu sorriso de ontr'ora.

Graças a esta bondade inesgotável, que se
encontra sempre no coração de um pai: a
expiação chegou a seu termo.

A marqueza estava salva.
FIM.

(Trao. pon Bbadlio Corueiro .)

CARTAS MISTERIOSAS.
Carta IV.

LEOXOR A EMILIA.

Emilia, como és fraca! teus receios
São receios de moça; eu sou mais velha,
Melhor das cousas sei e as avalio
Sem o temor de que trazer me possam
Resultado funesto e não previsto.

St

Brasil, onde meu irmão mais velho tinha
grandes possessões, e onde era governador
d'uma Colônia. Aqui chegando, estranha
no Paiz, fui por meus parentes tratada com
a mais fria indifferença. Fui nm ramo do
mesmo tronco qne junto dellcs cresceo igno-
rado. Não obstante, dous corações se abri-
ram para me accolherem.

Foste tu e tua Mãi! ambos me conso-
lastes no meu exilio; tu foste o companhei-
to insennravel de meus brincos de infância,
e tua mãi cuidou de mim com uma ternura
superior á sua condição.

Pois bem, Leonardo, a filha do Nobre
Snr. de Villar, a irmã do Poderoso D. Mar-
tim.dcsprczaria todas as riquezas do mundo,
todo o fausto c grandeza de pomposos titulos
se cm troco lhe fosse permiltido gozar igno-
rada da única sociedade que convém ao seu
coração. E, se lhe fosse permiltido a esco-
lha de um esposo, cila diria preferindo-tu a
todos os homens:—eis aqui aqueile que eu
escolho paira companheiro da minha vida!

E a moça estendia a mão, ao dizer estas
p.-.lavras, a seu terno amigo com notável
mistura de graça e de amor!

Nos homens acreditas, e é po r isso
Que já suppões Armindo apaixonado
E capaz de morrer por nossa causa.
Digo por nossa, porque neste enredo
Entraste e viverás sempre envolvida,
Embora a teu pezar. Tu não calculas,
Emilia, do que os homens são capazes!
O mais certo é que Armindo alguma aposta
Fez com outro, talvez (qual nós fizemos),
E o que deseja é ver se obtém resposta
Da carta que escreveu, para tornal-a
Papel de amustra, como muitos fazem.
Não conheces o mundo! não tens pratica
Dessas cousas, Emilia; entre as senhoras,
Nós outras de salão, é differente
A vida qne se passa; os cavalheiros,
Os nossos Degenais, trazem da língua
Sempre na ponta as phrases correntinas
Desses bellos discursos sempre cheios
De lugares communs, obra estudada,
Espécie de Soneto em dia de annos,
Que, mudando-se o nome, a todos quadra.

Tão afteita já vivo, minha Emilia,
A todas essas cousas, que nem vejo,
Como pudera ver, jio mato a cobra!
Não creias, minha amiga, que o motivo
Do receio que mostras, não me esteja
Bem aos olhos patente om tua carta!..
Sou mais viva talvez do que tu pensas;
E quando mesmo por fraqueza, um dia,
Tu viesses a ser de Armindo a amante,
(Isto é supposição) bem pouco abalo
Me daria esse passo, bem que fosse
De uma iníqua traição bem clara prova.
Sei o que valho, e sem que seja orgulho,
Para que uma rival me deslhronusse,
Direi, que era mister que no menos fosse
Sempre do que eu melhor alguma cousa.

Não é de amor, Emilia, que se Irata,
Nem por nós vive Anuindo apaixone Io.
São muitas as mulheres e são poucos
Os homens, e é d'ahi que nasce, amiga,

•—Meu Ueos! exclamou coin força o man-
cebo lcvant.indo-5e anhelanle, e cahindo aos
pés da donzeila...déste-me um coração muito
pequeno para conter tam tnha felicidade!.. .
Narcisn, lu me íun;is'?.. JSão íbstfi insensível
ao amorprofundoque uieucoraçãoalimentuu
em segredo por ti? Não dcsdcnhasle desço-
nhecer a adoração que te dava o pobre filho
d'ama Administrada?! Quizeslo descer d'al-
tura em que a Providencia te fez nascer para
te nivellares á minha obscüridadc?!

Sim, uu te sino, Leonardo!
Oh! agora posso tudo dizer-tc, fallava

o moçu ébrio de alegria; posso confessar-te
que vivo de ti como a hera vive da séve de
que se alimenta: sem li o mundo para mim é
um deserto; tu é que enches o meu cora-
ção; ó que vens animar a aridez de meus
pensamentos, que povoas o espaço que eu
achava vazio diante de mim ; tua imagem
segue-me ú toda parte; teu nome repelido
em segredo inunda a minha alma de inef-
favcl prazer; és tu o pharol luminoso que
guia meus passos na vida; eu te amo como
o desgraçado ama a sua crença'..

A falsa posição em que vivemos!
Vinte mulheres, no Brasil, a um homem
Dizem que cabe, e disso não duvido,
Pois deltas vejo a quantidade immensa

Que em todos os lugares se agglomera.
Ora, havendo onde os homens muilo esculliam.
De preço, em proporção, abate o gênero.
O que nos vale, Emilia, é que nem todas
Tém lábias de coral, faces de rosa,
Dentes de jaspe, nem cabellos de ouro,
Ou de negro asevicbe, como pinta
Quasi sempre quem ama ao bem que adora;
O que nos vale é não faltar aos centos,
Para nm velho chixcllo um pé cambaiol
E como o bom e o máo sempre ha de sobra,
Nós entramos também das mais na conta.

Minha amiga, é preciso deste mundo
As phases conhecer e acompanhal-as,
As cousas receber pela anictade,
Deixando-nos de crer em palanfrorios,
Qne se n'oulras nações foi mal funesto,
Menos p'ra ellas que p'ra nós tem sido.
Não creias não, por tanto, minha Emilia,
No que dizem os homens; inexperta,
Boa, como és, tu íacil acreditas
Nas cartinhas de amor que clles te mandam,
E tanto assim que, dona ser quizeras
Té da carta d'Armindo!.. Talvez elle *

Nem a ti, nem a mim tenha na idéa;
E de alguma de nós a ter lembrança,
Mais e:n mim, do que ein li elle pensara,
Por ter sido por mim dosaüado.
Deixa, pois, de ter medo do que pode
Trazer em resultado este brinquedo.
Não ha conjurações no nosso império;
Não se trata de achar o diamante
Perdido no semdn, e nem lão pouco
Da nova opposição no Tres de Maio.
Nossa guerra é de amor; por tanto, pensa
Eresulce, Emilia. Não te fies
Em prosa de ninguém, e em verso, menos;

Que os poetas que lemos c os prosistas

— Leonardo! E como te não amaria eu
conhecendo o tisesouro que encerra esse no-
hre cor;.i;ão!

 E L.u qne te amava sem esperança, n
somente enlev .do na felicidade de estar junto
ile ti! remetia o lilho de Iphyseniii, olhando
com indizivel amor para a douzclla. Eu, que
te chamava sem ce.i.; ir nos bosques, na suli-
dão, para fizer a minha alma estremecer de
prazer, ouvindo o teu nome repetido pelo
éidio d ' montanha, posso iiL-ora chamar-te
minha! posso confessar-te todo o logo que me
ahras.ii Oh! minha querida, deixn que a teus
pés eu te ngr..deço todo a minha ventura!..
Deita que o im u primeiro beijo de amor seja
guardado em leu coração!!

E cingindo a moça em seus braços, seus
lábios se reuniram em um longo e estreme-
cido beijo! A donzella, com este contado es-
triuneceu; uma nova sensação lhe abalou a
alma; seu coração palpitou com mais vio-
lencia, e, como a pomba ferida pela flecha
do caçador, deixou cahir a cabeça languida
sobre o hombro do seu amado!

íf
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(Os mesmos aqui são, que em toda parte)
Até do nosso amor são plagiarios!
Foge delles, Emilia; de palavras
Enche-se a casa e a gente não vê nada.

Quem Cupido pintar co'as mãos vasias
Não sabe o que é Amor! Cupido ó cego •
E cego dá; prazer é de quem ama
Dar sempre, inda que seja um simples beijo;
Ao que não fúr assim, tapa os ouvidos;
Em amor de palavra hoje acreditada
Quem palavra de amor dá sem ler medo.

Tenho, pois, te mostrado, ó cara amiga,
Que vás no teu pensar caminho errado;
Vale mais que dos outros nos riamos,
Do que a rir-se de nós haja quem chegue.
Segundo o nosso plano, nós podemos
Ir avante, e de Armindo, entre os amigos,
(Os amigos do tempo) talvez haja
Actor que um bom papel faça no drama,
E nos traga em amor algum proveito,
E quem sabe a final... emfim, quem sabe
O que Deos p'ra fazer tem inda, Emilia?
Teu dito por não dito; mãos á obra,
Vamos ver nosso heróe como se safu;
Fuz isto e deixa o mais por minha conta.

LEONOR.

aceusado de roubo lilterario.
GRASIELLE POR LAMARTIlNE.

Carta deste autor a alguns jornaes litlcrai ioa queo aceusaram de ter roubado ao conde de l*'orbiu
o episódio du (Jiasiella.

AO SE. D17 r G*TDIifl,"EIx"

Meu antigo amigo e senhor. — Vejo-me
punido do ter em outro tempo amado de-
mais o ruído, esse bello ruido que se chama
a celebridade ou a gloria; ferino e vil ruido
que se chama a injuria e a ditfamação, per-
segue-me até no meu retiro. Estimaria ser
surdo para não ou»il-o; porém o entregador
o traz cada manhã no seu sacco: eu leio os
jornaes.

Não basta os vivos que laçam sobre os
muros de minha vida privada as aceusações
e os ódios; é necessário evocar os mortos.
Eis que hoje meu antigo amigo Brifaut, do
fundo do seu Iranquíllo c gracioso Eiyseu
clássico, onde tão facilmente transformou-se
em uma sombra, aceusa-me na Gazeta e no
Revcil: de que? De ter roubado uni romance
a Mr. de Forbin. Náo se trata de um quadro
mas de uma penna: e para que fim, se cada
um de nós tinha a sua.'

Entretanto eu roubei um romance a esse
delicado pintor; esse romance é Grasiellu.

Pcrmitti-me que proteste com dous argu-
niuiiíõs cuiitru esta insinuação.

O primeiro é, quo nem conheço o livro
que me aceusam de ter roubado com tanta
lidelidade litlcruria.

O segundo é, que Grasiella nunca foi um
romance: é uniu remiiiisccncia dos dezoito
annos: é uma primeira lagrima do coração,
que alli se conservou pura e qucnlc, como
uma golta de orvalhv. ua fenda de um ai-
cantil, c que cinlim, se desusou sobre uma
pagina das minhas obras. Se eu tivesse rou-
bado essa lagrima a Mr. de Forbin,não seria

somente um plagiario, como se diz, mas um
sacrilego; porque de todas as propriedades, a
mais pessoal, a mais inviolável, a mais sa-
grada, é de certo uma lagrima; as minhas
me pertencem, nunca precisei roubai-as a
outrem.

Sorprende-me esta pequena insinuação
pósthuma, escapada do túmulo de Mr. Bri-
fuut o mais brando e amável de todos os ho-
mens; tão amável e tão brando que para se
lhe attribuir com verosimiihança a mais
fértil malícia foi preciso esperar-lhe o morte!

Vou dar-vos porém a prova da minha in-
nocencia; sabeis o dito de Montesquieu.

> Se me aceusassem de ter roubado as torres
de Notrc Dnme, fugiria immediatamentc.
Talvez se mo fizessem a mesma aceusação, eu
respodesse como Montcsquieu; mas se me
aceusassem de ter roubado um esqueleto de
romance, faltariam-me as forças para fugir,
e eu me deixaria prender em flagrante, sem
saber aproveitar minha presa, que me apres-
saria em restituir a um desses encantadores
espíritos do meu paiz,que transformam essas
nihibilidades cm obras primas.

Recebei, caro o antigo amigo, o protesto
de minha constante estima.

LAMARTlNE.
No castcllo de Muccau, junto á Maçou, 12

de Fevereiro de 18S8.
( Exlr. ).

A nossa missão.
Não se deve deitar ancora na viagem

da vida, porque o seu termo ií incerto.
P. T. d'aLMEIDA.

Os sábios naturalistas tem observado que
c nosso globo parece particularmente ada-
ptado á residência de seres colocados nelle
por pouco tempo, cujos deveras são pronio-
ver o melhor e mais feliz estado de existeu-

j cia, perseverando no caminho da virtude.
A natureza sugeita-sc com custo aos de-

veres sociaes; é lenta na execução delles: por
isso pertence á nossa vontade remover essa
repugnância, mudar a indolência em resolu-
ção, e caminhar.

O dia suecede á noite; as estações se re-
novam; a lua todos os di.is muda do face; i
o sol nasce, sobe, apruma-se, declina e pü''- j
so: ú a imagem da vida; e esta, no seu rodar
silencioso, vai ceifando indistiiictainuntcscm
nos advertir do fim da nossa canviru.

Se uma hora foss-. semelhante á outra, se
a passagem do sol não nos mostrasse a ev-
tineçáo do dia; so a mudança das estações
não nos apontasse o termo do anno; o osqoe-
cimento do passado e imprevideucia do Iu- i
turo não daria lugar a comparar o tempo |
perdido com o que ainda resta:mas a marcha
do tempo é tão visível, que mesmo aqueiles,
cuja comprehensão pouco excede o instiii^lo
animal, sabem distinguir u noite do dia e o
verão do inverno.

A natureza, em si mesma, é disto uma
adnioest.ição continua, que nós frustramos;
c ao passo que somos minuciosos para os
nossos mais mesquinhos interesses, esquece-
mos o nosso oceaso. Tud« são delongas para
os devores.

Mas de tanta desattenção, tão geral c ma-
levola seja isento o estudioso, o amigo do
bem, do saber e da verdad.s. Este, que de-
seja a felicidade dos outros, com abnegação
de si mesmo, goze o frueto de suus locubra-
ções; cm quanto o que busca o interesse

próprio, esquecido de que .não vive tanto
para si, como para a sociedade, é pela noite
do tempo alcançado no meio de seus pro-
jectos.

B.

TARDES DE IIPWTOR
ou

INTRIGAS DE UM JESUÍTA

(Principiou no n. 821, de 13 de Fevereiro
de 1857, e foi suspensa no n. 823, de 20 do
mesmo mez e anno. Acabou o 1,° vol no n
924).

Volume SI.

(Principiou no n. 947.)

CAPITULO XV.
O PUOCESSO.

A casa de Agostinho, o tio de Julianno,
era tão perto da de Paulo, que nem dêz mi-
nutos se gastaria de uma á outra. QuandoJulianno saiu de casa de Paulo, dirijiu-se
para a de seu lio, onde morava, como o lei-
tor sabe. O que porém é extraordinário é,
que quando aconteceu a assassinato de Leon-
cio já Julianno estava em casa.

Eram nove horas quando, ceando Julian-
no com seu tio, o commandante de uma es-
coita, que fazia o serviço de policia entrando
em casa de Paulo prendeu a Julianno de
ordem do Ouvidor da comarca, e o levou á
cadêa, onde mediante algumas patacas, ficou
na sala livre.

Agostinho, á vista do facto ficou quasilouro; saiu ãquella mesma hora, e sabendo
na rua que o motivo da prisão de seu sobri-
nho era o baver feridu com uma faca ao
licenciado Leoncio, pouco faltou para brigar
com quem lhe dizia similhante cousa. Em
primeiro lugar, achava seu sobrinho incapaz
de uma tal indignidade; em segundo, êlle
sabia que seu sobrinho estava em casa á hora
do assassinato.

Bem qu.; todos soubessem que Agostinho
era um homem de bem, todavia não lhe da-
vam credito, acreditando ser Julianno o
usu-ressor, e que elle o defendia, como seu
ti», e o mais é que o mesmo Paulo não to-
mava a defeza de Julianno, dizendo que elle
havia sabido de sua casa, que pouco depois
sahira o licenciado; que no momento deste
sair lòr.i ferido, e irritara que quem o mata-
va era Julianno, sobrinho do senhor Agos-
linbn: que ouvindo estes gritos elle, Paulo,
chegara á janella, e que o ageressor quefugi í era Juiiamio. Clara não fazia senão
chorar.

Agostinho romprchendeu, pela linguagem
de Paulo, que o negocio era muito serio,
porque Paulo a quem cumpria defender Ju-
lianno, como seu futuro genro o abandona-
va: e no que mais perigava a causa de Ju-
lianno era em que Paulo nenhum ódio,
nenhum interesse mostrava, e parecia fallar
sú por amor da verdade. Todavia, e>ta con-
vicção de Paulo contra Julianno abalou-se
fortemente á vista das razões de Agostinho.

— Vós dizeis, senhor Paulo, (dizia Agos-
tinho) que meu sobrinho estava cm vossa
casa: bani. Que entraram os senhores licen-
ciado Leoncio, e padre Roberto, e que meu
sobrinho sahio; que nouro depois sahio o
licenciado e que a vingar o portal de vossa
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casa fora ferido, c que nesse momento gri-
tara que Julianno, meu sobrinho, o matava;

que chegando vós á vossa janella vistes o
aggressor que fugia, e que este era Julianno-
entretanto as razões que daes para ser elle,
são: 1*. que o conhecesti-s pelo traje; 2a.

porque o licencia grilou que Julianno era

quem o matava!
Notemos primeiro, que entre Julianno e

o licenciado não nos consta que houvesse de-
savença alguma, e o mesmo Lioncio o con-
firma. Se alguma desavença houvesse, porém,
c Julianno quizesse fazer alguma ao licen-
ciado, certo não o faria ao sair elle de vossa
casa, tendo antes estado nella o mesmo Ju-
lianno. O licenciado é homem que anda até
tarde, sem companhia, e em horas mortas

poderia qualquer inimigo seu fazer-lhe ai-

guma. Dizeis vôs que Julianno estava de cal-
tão preto, collele branco, e casaca côr de
vinho, c que o aggressor assim eslava; mas
notai que esc f-cío é muito ordinário, e

qi:..lqujr o tem. No fim de tudo deveis notar

que qualquer nódoa que por ventura man-
che a reputação de Juliannc recahe igual-
mente sobre vossa família, porque Julianno
estava para ser vosso filho.

Eram estas, e outras razões as que alie-

gava Agostiulio; e Paulo parecendo sentir o

peso dellas, já dizia que julgava a Julianao
incapaz de um tal feito.

Não era Paulo nm homem de educação
fina, que podesse apreciar estas delicadezas
de honras de família, nem tirar de seu pro-
prio fundo razoáveis argumentos, para por
meio delles em um complicado negocio
acertar com o melhor; mas tinha ao me-
nos a boa qualidade de seguir o melfcor

quando lhe era demonstrado.
Em fim, o processo principiou, e seguiu

seus tramites. Leoncio era parte, e tambem
a justiça, visto ser o ferimento feito de noite.

(Continua.)

Dialogo
fiati-e tiosas «süssiaíes.

—Menina, quer qne lhe diga
O que sinto dentro em mim?
Quer que eu diga o que a alma sente?
Responda que não ou sim.

Sim— Pois bem, sinto no peito
A paixão mais delirante,
Por ser seu eu dera a vida
Com prazer sempre constante.

Não—não quero, Deos me livre!..
Por ser meu, perder a vida?
Viva, viva a seu contento,
Não lh'a quero vêr perdida.

Mas então, bella menina,
De pezar me afogarei,
E á vista d'uns lindos olhos,
Justo Deos! não mais verei.

¦ — Deos! porque? Porque a senhora
Não me amando, me despreza,
Atirar-me eu vou d'um jacto
Das águas na correnteza.

Cio... escute... então que é isso?
Deveras não tem miolo?
Não se afogue assim tão moço,
Venha cá... não seja tolo.

Sc eu amal-o?— Então meu anjo,
No mais puro e santo ardor,

- Juro dar-lhe a flicidadc,
A seus pés morrer de amor.

A MARMOTA

Os seus olhos me embriagam,
Prendem o meu coração:
— Neste casos vou ser preso
Por cão ter, c não ter cão?

Como vejo as más tenções
Que estava ha pouco dizendo,
Da justiça do vendado
Doce bom, não me defendo.

Vou ser sua, não so mate
Não queira me dar tormcnlo.
—Não, meu bem, vou, nesse caso,
Tratar já do casamento.

31. A/Calazans Peixoto.

Pergunta dolorosa
feita à minha cruel sorte.

Qu*é da minha bella infância
Qu'é da minha mocidade,
Que só vejo em minha fronte
A dor da negra saudade!

Negra estrclla foi a minha
Quando vim a este mundo,
Pois que a aurora brilhante
Tornou-se em pezar profundo!
Mas que digo! ó illnsão
De uma vida emprestada,
Que mesmo unida á virtude
Por seu Dono ella c tirada!

Que importam dias felizes
D'uma vida de esplendor
Quando essa fouce terrível
Ceifa os dias com rigor!

Qu'importa a sabedoria,
Qu'importam de gloria os feitos,
Qu'importam os medalhões
Com que adornam nossos peitos!
Ah! v. idade deste mur.dn,
Fl.igcllo da humanidade!
As palas despe do enirann,
Vê na morte atira verdade!

Anua Eli.ra da Silca Haia. ,

MÁXIMAS
da colltícçiio do iwmlilo p'jríi!'_'in'z o íyiiselkííiro

J. J. RODRIGUES B.VSTCS.

IScíssBeaas.
•— O homem murcha sempre entre esco-

Ibos: feliz se evita o mais perifiusu.Os homens mais elevados estão mais
expostos: as grandes arvores são mais com-
batidas pelos ventos.

O homem é discípulo daquiüo, que o
rodêu.

O saber é para o homem estudioso, n
riqueza para o vigilante, o poder para a co-
ragem, o ceo para u virtude.

Charadas.
Com —Ia— mentira 1
Com —Io— direito 1
Com —Ia— direita i
Com —to— remédio. 1

CONCEITO.
Nos charcos
Me encontrarás,
Tambem cm terra
Mc aebarás.

THEATRO MODERM
Si e li i 8 1» o a.

PMMK1IU SERIE.

Palavra de Rei.— O Anjo da Paz. — A
Republica das f.ettras.— O Noivado no Dá-
fundo, ou cada terra com seu uso, cada roca
com seu fuso. — O Tio André que veio do
Brasil.—O Senhor José do Capote e Entre o
Martelo e a Bigorna.

Preço 25000.

SAGIXDA SERIE.

O Cavalleiro de S. Jorge. — Um susto
feliz.—Era um vez um Rei.—Trabalhos em
vão. — Receita para curar saudades.— Am-
bicões de um Eleitor.

Preço 2?300.

TERCEIRA SERIE.

A Fada.—A Escull.i social.—Abençoada
diabrura.— A Namorada do Príncipe.— It.i
tantas assim!..—Modesta.

Preço 25000.

Vende-se nas lojas de Paula Brito, praça
da Constituição n. 64 e rua do Cano n. 44.

A charada do n. 947 é —Amofinado.

drama em cinco actos
piílo sií*.

Sli- C í d» Süple*-'

Os pouces exemplares que restam desle
drama, vendem-se na rua dos Ourives n. 00,
e no novo estabelecimento de Paula Brito,

Uh—Sana tio Cano—hh
Preço 15000.

PIAJO E CA.YT0.
As musicas do Sr. A. L. de Moura, recen-

temente publicadas, são as seguintes:

Miscellanea portugueza, para flauta 5300

Dita para piano  15000

Bouquct das Brasileiras, contendo
14 peças de piano e canto  5500O

VENDEM-SE NA

hh—Rua (Io Cano — hh
c Dia

(i-{ — Fraca da Cotisliliiinio — Sí
LOJAS DE PAULA BRITO.

GttTAS DE JOGAR
diroiüoülhogTajihadas.

Paula Jlrilo imprimiu e tem destas cartas
opacas, cujo grande merecimento consiste
em não poderem ser vistas pelas costas, nem
de dia, nem de noite ao truvez de uma luz.

Mr. Grimaud, de Paris, obteve privilegio
exclusivo pela invenção, e as fabricadas por
—Paula llrilo et Tüerier— são tão perfeitas
como as melhores vindas do estrangeiro.

Em baralhos... 15000
Em dúzia  105000

Typugnipliias de i'atiia ürilo
lida do Ceou n. íiü e praça da Osusiiluirto n. 01-

ít\_


