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& kauotAo
Desengano.

Já se fui o tempo em que esla alma
cria!

Ao níissür por üíüíi donzBÜü gü ü con-
tem pia vu em adoração e a deificava no
meu pensamento.

Mas hoje, desengano falai!
Quando a vejo, vem-me á imaginação

o demônio da duvida; o involuntária-
mente me sahe dos lábios — talvez já
não esicja innocente.

n.

2.a Carta macarronica.
(Continuação do numero antecedente).

§IV.
Cum dependerei, a colonisatione, futurus

nostric lavoura;, bancus giganlcscus èncarre-
gabitur arranjandi, ad hunc imperium tan-
tos colonos, quantíc sunt arena; praiarum
nostraruni.

Ari. 1.°—Colonci dehent esse Patagonii.
Art. 2."—Locus hospedaria; coloniahe

erit in cumene Panis Assucaris, ut haheant
Siilutcm toti colonii.

Art. 3.°—Siquis lavrator desiderit con-
tractaro, cum banco gigantesco, colonos,
potestjam facere requerimentos suos, in
quibus opresentet garantias sólidas ipsis
coloniis -¦

Art. 4,^Bjrnòns gigantescus affiançat
invidare totós-'esforços suos ad propagai)-
ilam coloniateh).

0. XABCISA DE YllLAB.
I.rgenda do lenipo colonial

TELA IMDIGEXA DO Y1MBA5GA.

(Principiou^no n. 942.)
Leonardo, és dcsnpíadado ; tuas pala-vras me varam o coração ! •

ü filho do Ipbigcnia proseguio sempre
na mesma exaltação.

E esse homem, esse homem obscuro
que tanto to amou, viverá no desespero! E
tu lhe não concederás senão uma remota
lembrança em tua alma oecupada por outras

Art. 5.° — Modus á quú debet bancus
procedero in propaganda coloniale, erit ar-
canus magnus.

Art. 6.° — Si magna fuerit curíositas
omniam sabendi bunc arcanum, ille polerit
vendiri, cum approbalione totorum sócio-
rum.

§ V.

A viis férreas dependet progressus im-
perü brasiliensis.

Ad hoc, bancus gigantescus proponet:
Art. 1."—Facere multas férreas vias,

terra manque, in pátria nostra.
Art. 2.°—In viis ferreiis altcndcbitur

commo detas passageirorum totorum.
Art. 3.°—Pontes nc trilbii crunt fortes.
Art. 4.° — Contractabuntur engenheirii

sapíentissimé Paizorum Uaixorum.
Art. 5." — Ncmo poterit andarc, post

creationem viarum ferrearum, gigante ban-
qui, pede coleante, suh pena pagandi Mu-
nicipali Câmara; unam multam exorbitan-
temquc magnim.

§ VI.
Est uma apera misericórdia' sabrare, a

abismo ignorantia: ac brutalitatis, ilios, qui,
in illo, jacent.

Ad hoc, bancus gigantescus proponet:
Art. 1."—üare opus gente fradesqu-e,

convidando illà ad catochesem.
Art.2." — Indii catcchcsati cum colonüs

Patagoniis empregabuutur in serviço lavou-
ra;.

Art. 3."—Si non est mui utopia coloni-
satio in terra Saneia: Cruéis directnr atque
socii banqui gignntcsqui erunt homines soli
capaces dandi incremcnlum que iuipulsum
colonisotioni.

Aat. 4.° — Ad colonisalinnem bancus gi-
ganlcscus habebit mullus gerentes.

affeiçõcs! Cevando a tua dòr com os olijettos
que mais a sangrarem, não tendo animo de
acabar a vida, porque vireras, arrastrará
seus dias no esquecimento c na miséria va-
gando pela tua porta, a quem teus lilhos por
divertimento apedrejarão, chamando-lhc o
louco!... o louco!...

Basta , atalhou a joven senhora ; é
muito o que soffrol... Meu Deos, tende
piedade de nós!.. .

Depois de uma curta oração, tomou um
capote, pôl-o sobre os hombros e, corajosa
como uma mulher que uma deveras :—par-
tamos, meu amigo, disse ousada; leva-me
para onde quizeres...

Narcisa! respondeu o mancebo com ve-
bemente ternura: cédes ao meus rogos? abi
toda a minha vida amando-te não te poderei
pagar evidentemente esta prova de amorl E
pegando no seu delicado corpo, soltou pela

§ VII.
Pax, in lempore belli, ost tam necessa-

ria sicut aer ad respirationem.
Ad hoc bancus gigantesens proponet:
Art. 1.° (únicos)—Facere tantum quan-

tnm potueril-calande armai, cum pecunia
multa.

Nostra agricultura non est bona. Neccs-
saria est mostrare totis lavratoribus viam
seguram ad bonam agriculturam.

Ad hoc, bancus gigantescus proponet:
Art. 1.°—Inventare, cum auxilio magni

talenle directoris sui, instrumenta totorum
gencrum, qua; substituant bracis qui, in
hac terra, non sunt abundantíssimo.

Art. 2.°—In tempore convenienti, h;cc
instrumenta exponebuntur apreciationi po-
pulis.

Política nostra necessitat multúm unam
reformam. Circuli dederunt perfeclas qua-
dratos. Per causam circulcrum hubuit
grandem barulhum hoc imperium.

Hodie, cognoscitur círculos non essj
lionos, nuslram patriam cominhare pessimé.
Homines gritant, palrant et res sunt ipsie.
Et nos ter Ihesaiirus pagat grilarium atque
pairariam!

Ad hoc, bancus gigantescus proponet:
Art. 1."—Una commissio nominabitur,

in tempore electioncs, ad videndum acexa-
minandum circulos.

Art. 2.°—Si circuli voluerint prqducccro
quadratos, commissio csforçabitui1 ut non
realisatur quadratura ciradorum.

Art. 3." — Commissio non attendehit
programmis quia, ilhc sunt, semper atque
semper, caterva petarum, et modus pilhan-
di votos toleirorum.

mesma janella, por onde entrara, corroo
sem parar para o porto onde os esperava
unia canoa: pousar a moça dentro delia,
saltar ligeiro ú proa, e fazel-a sahir da terra,
foi obra d'um instante! listamos livres, disse
Leonardo, pegando no remo.

— Debaixo da protecção de Deos, res-
pondeu a senhora de Villar, olhando para o
céo.

Tinha o filho de Iphigenia frustrado tod.i
a vigilância do seus inimigos, mas é porque
não reparou n'um vulto que embuçado cm
um capote o seguira, sem contudo o poder
alcançar.

VI.

O Coronel Pedro Paulo desde o dia de
sua apresentação em casa dos Villares, ha-
via ficado summamcnte agradado da joveu
irme de seus antigos camaradas. Esse c;>si-
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§X. f
Nemo dubitabit existenciám viri.Tnõrbi-

fiei in terra noslra. Indico hunc virum de-

pendere a deleixo ac incúria illoruni qui
poícnt facere multum beneficium^vnostra
sáluti. Rum sunt repleta! lama, |-nostra5
praia) coberta) a munturo nojento.-;".^

Ao hoc, bancos giganlcscus prbponel:
Ai t. 1."—Extinguirc morbificum virum.
jirt. o.= _ Tornaro estadum salutwem

htijus terra), beneficium sed non, út hodió,
horribilem.

Art. 3.°—Si bancus"gigantcscus approba-
tus fuerit non crunt febres amarcllas, cho-
lera) morbi, et comitantes"caterva; molesta-
rum qual dant lucros medicis, ac projuisos
humanitato) tatee.

Dispcsitiosi s.

Art. 1.°—Erunt actionisti BAKQin gigas-
i kíolI toti individui basbaoüi qui haboe-
rint pecuniam multam.

Art. 2.°—Ille qui fuerit major Assrs,
et qui fecaret multis aclionibus, et. dedérit
muitos cobri tos directori, nominabitur
protectôr banqui gigantesqui.

Novus bancus, illustrissime redactor, crit
primus inter totós bancos. Fines illius uti-
lissim isunt. Uabebam multa dicendi, sed
non volo esse massantem, et concluo di-
condo:

Sum, semper atque semper,
amicus ac defensor bancarum,

Per omnia secula seculorum.

0 TE\R Di ÂVO
POK

C1RS11X1 EHUII.

IV.

O (rafjialho.

Dous annos foram passados; Luiza e Cie-
mencia contavam sele e oito annos; Laura
pensava com um amargor profundo que
suas filhas, nascidas em nms posição bri-
lhante, não receberiam senão a instmeção
do pobre, não seriam mais que fiandeiras
como sua mãi. De todas as preuecupações
dolorosas de sua vida, era a mais cruel, a

mento, que primeiramente só o havia
altrahido pelo interesse do negocio, oceu-
pava agora toda a sua alma, não como uma
boa fortuna, porém como sua única foliei-
dade. Uma nuvem somente vinha toldar o
claro horisonte de sua ventura: era a esqui-
vança da noiva que nunca lhe dera o menor
signal de defTcrcnciá. Mas como o cavalheiro
de Villar lhe havia assegnrado que isse
passaria com o tempo, tinha-se resignado
a esperar. Todaviv o que a principio
lhe pareceu ser motivado por esse acanha-
mento com.que os Yillare» pintaram o ca-
ractor de sua irmã, fazia-o agora clara-
mente notar quo uma causa oceuft í a tor-
nava insensível aos transportes de seu apai-
xonado amor, c essa causa só podia ser um
sentimento do coração. Logaqnc teve esti
desconfiança, pareceu quo tidos os dias
vinha uma nova circumstanci í augincntir
suas • suspeitas, c o próprio dia das bodas

que a torturava mais, a que lhe fazia ter o
mais-vivo pczqr^de não haver aproveitado
esse tempo,, eníjquo tão ^facilmente podia-
adquirir talentos, o fgum :meio do afastar ã:
niiseriaffcóniijò soccòrro-dc Deos o dos
bráçps.piiLvs;x . .... .;„ ._ /,>.."

VtXm uií, ícòm :oíjespirjlo cheio destes„
inquictosós pehsaineãtós, 

'destas .tristes rc-
cordaçocsTfoi á casa 'ílo um fabricante de
pahnos para vender-lho .o fio que ultima-
mente havia fiado, o ahi ouvio o som de
uma voz, que* não ora" u do negociante,
partir do gabinete em ;qup costumava estar
habitualmente. Temendo perturbar algum
negocio importante, parou na primeira sala
contígua. Laura percebeu logo que era im-
possível não ouvir o que se fallava, tencio-
nou afastar-se, mas não o fez porque não
se conversava sobro cousas secretas.

E' como lhe digo, meu bam collega,
dizia unia voz de estrangeiro, comecei a
minha vida com duzentos mil réis, é verdade,'sem 

mais um real. Minha mulher era fian-
deira, eu cultivava três guias do terras quo
possuíamos, quando um parente longo nos
deixou por sua moi te um conto de réis. Eu
pensava em augmentar nosso pequeno ramo
de vida; mas minha mulher teve melhor
idéa: « Ha na aldòa, me disse ella, fiandoi-
ras babeis que se achavam reduziadas a fiar
estopa. por não terem meios prováveis para
comprar bom linho ; deixa-me empregar
nossos duzentos mil réis na compra do linho
indispensável para ellas fiarem por nossa
conta; cilas ganharão com este arranjo c nós
nada perdemos, tu verás. » Com effcito um
mez mais tarde minha mulher trouxe-me
uma bella somma, frueto de sua empreza
de liagom; então eu por minha vez tive uma
idéa. Se em lugar de vendermos o lio, disse
eu, nós fabricássemos o panno, seria, creio,
augmentar ns probabilidades do ganho. Di-
zia a verdade; seis mezes ainda não se li-
nham passado c já eu vendia vantajosamente
minha primeira poça do panno; três mezes
depois, uma segunda peça; c finalmente fj-
bricáinos muitas de uma vez que vcudiamos
com proveito. Busquemos alargar nossa
casa, c dobrar nosso commcrcio ; o resto
o meu collega sabe perfeitamente.Sim,sei que estabeleceu honradamante
suas filhas e lilhos ; que estes concorreram
com as grandes casas estabelecidas, como a
minha, a trezentos annos no pai/..Penso que não pararão no bello cí-
minlio quo seguem, disse rindo o estran-
geiro. Sim, um adiantamento, com o tra-

foi o que lhe fez reconhecer toda a verdade.
Esse dia de alegria para todos os habitantes
da Ponta-Gross i foi umi sentença de des-
graça para os tristes noivos.

A pallidcz extrema com que so cobrio o
semblante dá virgem, dera bem a coniiecer
ao Coronel adôr que encerrava essa alma queforcejava por se mostrar serena. E tanto si-
lencio na dôr, tanta reserva no soíircr, não
podia ser sacrificado senão ao amor: a don-
zelh de Villar amar a outro?!.. Ah! este pen-samento brotado como um i verdade infer-
na! no cérebro da fidalgo o fez tocar o ause
do desespero. O ciúme, of.itd ciúme, quefligella o coração que am.i, foi um abutre
quase agarrou feroz á almi dessa pobrehomem que am iva sam conlijnç i. Vingar-se
d'jqucllequc dispunh i do amor de su i noiva,
possuir essa mulher tão bella, que lhe estiva
destinada desde do berço, obrig.il-a a amai o
lambam: eis os tenebroso.; prnjectos que fez

balho se estende, e por muito pequeno qu
seja, ó muitas vezes a base de grand. s for"
tunas.

A estas palavras elle retirou-se.

; Laura apressou>sc em concluir seu nego-
cio, e, com o espirito agitado de novos pen-
samentos, voltou á sua choupana.

— Duzentos mil reis, disse cila á tardi-
nha pegando no trabalho, depois de ter feito
deitar seus filhos; duzentos mil réis, c mi-
nhas filhas seriam educadas como eu desejo!
Mas eu não possuirei jamais semelhante
somma; o que eu ganho é apenas sulliciente
para oceorrer ás primeiras necessidades.

Em sm preocupação, Laura suspendia
seus afazeres: calculava quanto augmentarfa
em suas rendas trabalhando mais duas ou
três horas no correr da noite; porém este
calculo não servia senão para provar a im-
possibilidade de attingir ao fim desejado.

Então rcpciiia esses pensamentos, tratava
de desviar de sen espirito sonhos ambicio-
sos. Vãos esforços, o numero 200?i000 so
gravara em toda a parte onde seus olhos
pousassem; era uma sombra mágica quo
não sahia de sua frente, o o seu pé e suas
mãos paravam ainda algumas vezes; elli
não queria deixar-se dominar pelo attrac-
tivo da opulcncia.

Estava em um destes doces extasis, quan-
do um suspiro, escapado do seio palpitante
de uma de suas filhas, veio despert tl-i. Vei-
gonhosa de si mesm.i, ergue rapidamente
a roca que tinha cabido ao chão com o sobre-
salto, c coUocou com brusco movimento seu
pé na plancheta do tear: ii cantinuar seu
trabalho.

Mas a plancheta, que se balançava, u.i
tanto tempo nas corroas que a prendiam,
não pôde resistir ao choque; quebrou-se.
Laura abaixou-so para concertar n peça
desorganisada : mas, que sorpreza! Debaixo
d \ plancheta, que se dividio em duas partes
em suas mãos, encontrou um escaninho,
semelhante á uma bocetinha, d.i qual tirou
uni embrulho e um papel cuidadosamento
dobrado e escondido, tendo este sobres-
cripto :

A' minha amada Laura.

(Continua).

(Tua», por Bn.ArLio Corde.ro).

cm quanto recebia os parabéns dos nume-
rusus convidados, e cujos negros detalhes
minusiosimente repetidos em seu pensa-
mento, lhe davam uma espécie de alivio, se
me posso assim exprimir, e mergulhavam
suj alma nas tenebrosas trevas em que cs-
lava envolvida. Conhecer o homem que
ousava am ir a mulher que hia ser sua es-
pisa, era todo o s^n anhelo; os meios di
puder descobril-o a própria Snrj. de Villar
lh'os diria.

Entre tanti gente convidada, pensou ello,
que h ide virafesti, heide ver aquellc qne
desejo; não é pSssivel que ella deixo hoje
da d ir o ultimo adeos ao seu amante... li
p>is seguio a maçi coma a stii sombra.
Foram vás as suas preoccup.ições; nad.i via
que confirmasse suas suspeitas.

(Cüitliuía).
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CARTAS MYSTIRIOSAS.
(Continuação do n.-91it. Principiou no

n. 949).
Carta VI.

LEOXOR A E5IILIA.

Emílio, a meu pezar de ti distante,.
Sem ver-te, som fallar-to o sem ter mesmo
Quem por nossa amizade so interesse,
Não Io pude enviar dó Armindo a carta,
Quo inclusa te romctto; ello inda pedo
Kesposta da primeira, o quo eu entendo
Ou quo dal-a não devo, ou quo a mandal-a
Seguir n^elln não posso o teu conselho.
Armindo quer comigo fazer jogo,
Quer-ver so caho no laço o passarinho,
Queí o meu coração p'ra seu brinquedo!
Homens! homens cruéis!... bem vos conheço,
Sei o que sois e o que fazeis, ingratos,
Quando nós, coitadinhos, nos curvamos
De vosso amor ao jugo!... Amor! que digo?
Pois ha homem que saiba o quo amor vale?
Que soja ami ntc como nós lhes somos,
Que, de tudo privados, sacrifiquem
Seu presente, futuro, o tudo quantoEsmalta é dá valor ú sociedade,
Como por elles nós sacrificamos?
E porque causa, Emilia ? muitas vezes
Por falso coração jú dado a outras,
Que infelizes também ficam roubadas,
Qtinndo menos siippõem, de um bem que tinham,
E quo d'elle, fieis, na posse estavam !
E quem de amor um tal slellionalo
Commcltc, minha amigo, o quo é que sofire?
Nada, porque das leis sondo juizes,E tudo, nesta nossa sociedade,
De nós caso não fazem senão quandoPara suas delicias nos seduzem
E nos levam do rogo ao precipicioOnde só nós, Emilia, é que perdemosTudo!.. E o que perdem elles ? — nada!
Das moças no Brasil é esta a sorte:
Sacrifícios de amor não ha quem pague;Da virtude bem pouco so aquilati
Enlre a gente da-côrlo o dom sublime.
Nas conquistas mais ganha o qne atilado
Feliz pilhou: quem não pilhou, pilhasse.Sabes o que de nós disso Castilho
Nos — Ciúmes do Bardo?— eu to repilo
\crsos, que sem cessar trago na idéa:

« Mulher pura e fiel não ha, nem houve,

« Pudesse vma só não coutel-as todas,
« E o piloto fósse eu!.. ^ »

Li, não sei ontlo
De um anonymo autor este quarteto:

« As mulheres são falsas como Judas,
« Em maturias de amor são pertinazes;« Teimando são de so matar capazes;
« Morriam seccas, se miscessem mudas! »

Emilia, queres mais ? inda mais provasDasejas que eu Io de do que são homens ?
Inda ha pouco também li na Marm ta
Esta qiiudrinha, que vem muito ao caso, -
Das taes que minha avó cantava ao cravo,
Como agora no piano lis inoçis cantam
Árias de Vérdi, que cintar não podem:
Ví como uclns, Emilia, o tal versinhb?

« Oli Manoel não te embarques,
tt Olha quo o mar não tom fundo;
". O mar é como as mulheres
u Que enganam a todo o mundo! »

Isto disse tini,, e os mais dizem ò mesmo,
Que—veruni é ver tódòs—o eu nãoercio
Que sejaArmihdpjum^:éxcêp^OaJa: regra.

>Dcixeínol-flpenar, pobro patinho,
Por hão juIgar^qüoTamor ó borboleta ''-'-'

Que cmhçbida na flor qualquer a apanha.
'VictiiriHTsomosdçséús mãos humores,
:Do seus còprictíosVe áccihtosas'graças;
Façamos nós também o quo elles fazem; -
Por um paguem os mais, o deste modo
Nós podemos com elles soldar contas.
Este ó meu parecer; não to aconselho,'
Quo o maltrates, mas dize-lho o quo pensas
A mòíi respeito, franca; ó quanto basta.
Ello liado, se quizer, sahir da toca,
Dizer hado ao quo vem. Venha.de banda,
Quo não vem mal, Emilia, como dizem
Na sua 171/n'a os nossos ca padocios.
Com pesinhos do lã não pense que hado
Pelo templo do amor entrar mansinho,
E pisar de meu peito as alcatifas;
Não, de certo quo não. E não «^orsistas,
Emilia, cm pretender que eu ceda aos rogos
Do um poeta também; a poesia
E' boa para os anjos; cá na terra
Dá gloria a quem a faz depois de morto.

?i;is míii s II* deixo, pois, ile Armindo a carta
E se elle te escrever, dá-lhe a resposta
Que melhor nos convenha; tu bem sabes
Para mim o quo vales; os teus votos
Os meus votos serão; que inseparáveis
Hado sempre nos ver a socpdade.
Té juro pelo céo. Adcos, Emilia;
« Sem que te diga mais, assaz te digo. »

TARDES DE OI PIYFOR
ou

INTRIGAS DE OS JESUÍTA

(Principiou no n. 821, de 13 de Fevereiro
do 1857, o foi suspensa no 11. S-23, tle 20 do

\c.iinu o 1.° vol. 110 n.mesmo mez o anno
92 Vj .

(Principiou non. 9í~.)
Não vos envergonhi isso? M:s dirois

vós: E'uini injustiçi do innndi! E' vc.'-
tlatlo, é umi injustiç. 1 do num,Io; mis quo
lho h.ivemoj fazer? Podemos emendar o
mundo? não: o mão coma ello ó davem.is-n >s
subjeitir a todos seus cipriclvv? 1 Eíte ó o
m-u entender; o perdj'.ii-iii3 si não filiei á
vossa vontade; mas como vos estimo, por
isso digo o quo sinto.

Agora, minha filha: que dizes a isto?
Que vós licarcis contente do mim meu

pai, e ou de vós.
Então o quo resolves?
Quo abandona a mão do Julianno.
Que melhor cousa poderia lazer mi-

nh\ lilhi ? ilida qua tão bem te diga 1
Não seji por minln causi manchidi

a minha fiinili 1 ! Abandono 11 mão da JttII—
anno, o com elli o mando o todos os sons en-
cantos...

O mundo, c todos os sons encantos I
(exclamou Roberto)!..

O mundo, o todos os seus encantos
( repetiu Clara com um acconto frio, e ao
mesmo tempo doloroso).

Eu não te entendo ( disso Paulo).
Digo, senhor, quo abandono a máo

do Julianno, mas que as portas de nm con-
vento se dosarão fechar sobre mim !

Não; não posso consentir.
Senhor, exigistes de mim o sacrifício

de toda minha affcição, o sacrifício do meu -
fntnró, O sacrifício de minhas esperanças,
o sacrifício do méo socego, o sacrifício do
minha vontade, c finalmente o sacrifício do
minha vida, porque yos sacrificando men
amor. sacrifico-vos todo quanto em mim ha
do sentimento, e do vidal tudo fiz, todo
vos sacrifiquei, tudo... e p.ira mim não
reservei mais do qoo o resto inútil da
nma existência ofílicU 1 os suspiros de mi-
nha alma, as saudades do meu coração,
o os pedaços destroçados de um futuro
doloroso I afogados em lagrimas entre os
paredes de nm claustro1... e isto mesmo vós.
meu pai, não meqoereis consentir? ! Então
porque me deixais cs-e resto desistência? ti-
rai-m'-o; vós m'-a destes...

Clara, minha filha, tu não sabes o
quanto te amo! E hei de ver-te sepoltatl 1
viva entre as paredes de um clustro ? Não;
nunca, não é possível.E no entanto ó preciso, meu pai!..Morta pira Julianno, eu devo morrer parao mundo!

Mus não te ofiereço eu cm troca d.;
Julianno um joven digno do ti, mais fur-
moso, c mais bello do que elle?

Em troca, meu pai? o objecto que so
ama fica mnito acima de todo quanto h 1
no mundo; não soffrc comparação com cous >
alguma; como pois me fallais em troca?Qucm
troca o que possue pelo que não tem é por
que está convencido de que o que possuo não
é bom, e o quo vai haver ó melhor: não es-
tando eu convencido disto, como trocar ?...
Looncio é mais formosa quo Julianno, o
mais bailo, c verdade, e eu bem o conheço;
mas não é poi jor formoso nem bello, qnoum homem é amado '. Trocar Julianno, só
por Doos ! Perco um 05poso n>ort>l} g3p.hr.»
11111 esposo divino ! Es ti é a nnica troca quo
podo sir cm meu favor: nem vós, meu pai,vos poderois com razão oppor a ella.

Pois eu mo opponho a qne cases com
Julianno, e a qoo entres pira um convento.

A que caso com Julianno, sim, meu
pai; mis a que entre para nm convento,
não. Para isso eu não preciso mais qno ai-
guns centos do mil réis pira minha dotação,
o pira isso me sobra a legitima de minln
mão. Quanto mais que esta sempra foi mi-
nln voiitad.'. O amor de Julianeo me fez
mudar da voto; mas um 1 vez que sou for-
çad 1 11 ah.indonal-o, volto á minhi primeira
vocação. Quero pois um convento-

Clara, [ disso o pidrc j e tendes pen-sado bem s.ihre essa resolução ?
Muito.
Creio quo não.
Estais enganado.

A vossa resolução é filha do vosso pe-
zir, o por isso menos pensada, c menos prn-
dente. Muilo m lis velho tb qua vós, mais
cvparicnte, e mais conhecedor dis cousas,
passo, o deve até aconselhar vos. A ami-
zade, que ma liga a vosso p.ii, a estima cm
quo vos tenho, o meu sagrado ministério,
meus conhecimentos, o experiência dão-rn.!
direito a aconsclhir-vos, e dirigir-vos. Si.
tivesseis nnvi educação pira o cluistiM
firme, inli ihilavel des da infância, bem:
não buscaria eu dissuadir-vos delh, -o antes
vos aconselharia quo a seguisseis; mas tanto
não tinheis vós essi vocação, que vos querciscasar; e esse voto só app.ireco cm vós qnan-do estais ameaçadi de perder o homem -.
a quem amais: o pois vossa vocação ã
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A MARMOTA

filha do vosso despeito, e da vossa dor; c
no estado em que se acha vosso coroção ion-
ge de ser o claustro um antídoto rçónlra o
vosso amor, é antes uma nova matéria que
o deve'animar maisl A solidão, minha filha,
o claustro, é só propricio para almas livres;
são as almas isemptas que alli -encontram
socego na vida, prazer no.rctiro das cousas
do mundo, e felicidade na contemplação das
cousas do céo I Para nma alma livre, no
claustro, suas esperanças estão cheias, e sou
futuro completo. Como nada se espora do
mundo, nada se teme 1 e como nada se per-
deu, nada se seute 1 Então não se levando
do mundo idéas deamor, recordações ternas,
pensamentos enamorados, sentimentos dolo-
rosos, não ha pezares de o haver encon-
trado tão mão, ou do o haver deixado tão
bom 1 Não ha pois resentimento de suas
penas, não ha pois saudades de seus prazeres!
Assim, são as horas doces, os dias iran-
quillos, as noutes socegadas, e a vida ver-
dadeiramente suave, c verdadeiramente
amena I

Não é assim uma alma, qne amou, que
perdeu o bem que amava, c que despeitoso
se recolhe ao claustro I

O pobre cego.
Uma esmola ao pobre cego,

Uma esmola, men senhor !
Mitigai meu soffrimcnto,
A brandai-me a triste dôr !

Uma esmola, senhor meu !
Uma esmola ao pobre cego !
A pobreza me acabrunba
Não mais posso ter socego !

As injurias sempre exposto
Do tempo, vivo penando;
Uma esmola por quem sois,
Que a fome me vai ralando !

Tintando estou de frio!..
Piedade, meu senhor!
Uma esmola ao pobre cegn;
De mim sede o Salvador !

Por leito tenho a calçada,
Por coberta eu tenho o ecu !
Também tenho travesseiro...
P'ra encostar o rosto men;

Uma pedra forte e dura
O descanço me apresenta.
Tenho frio.... oh!.. muito frio!..
Mal me cobre a vestimenta 1.

Que importa que eu lenha fome,
Si a tem também o meu cão ?
Que importa morrer á mingua,
Sem ao menos ter um pão ?

O que importa ? ! muito importa !
Dá-me a vida c o sustento !
E' precisa a paz á alma
E ao corpo um alimento !

Uma esmola ao pobre cego !
Uma esmola, oh men senhor !
De um cego tende piedade,
D elle sede o Salvador !

Uma esmola, que o Eterno
Louvará esse aclo teu;
Uma esmola, oh passeiante,
Pelo Deos que está no ceu !

— Nada 1 nada nma icsposta —
Urna esmola.. w ninguém dál...
Oh ! meu -Deos 1 quem.me secorre,
Quem do mim pena terá 11 —

' ^-":,Um pobre que então passava
Lheídisse:— tonía este pão!-
—Deos vos dê prospçf idades,

• , ( Disse o cego) meu Trmão!

Estes versos nos foram mandados pelo
Snr.— M. A. Calasans Peixoto. ,
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D. MARIA AMÉLIA DAS NEVES

Esse teu rosto formoso
Tão mimoso

Tem da rosa a linda cor;
Tudo em ti só é belleza,

Singeleza
Tudo cm ti é só amor.

Quando em li grato diviso
Um sorriso

Um sorriso angelical,
Sinto n'alma a melodia

D'harmonia,
D'harmonia virginal.

Tu és, ó bella, formosa
Mais mimosa

Que a mesma côr da saudade I
E's um anjo cm quem na terra

Só se encerra.
Só encerra a castidade.

E's entre as bellas a bella,
Oh! donzella,

Que abalas meu coração;
E por isso eu sú desejo,

Só almejo,
Tenhas de mim compaixão!

Theodolindo Cezar Filho.

LIÇÕES

DA ESCRIPTLRA SAGRADA

OU VSBA »F.

JESUS CHIIISTO
posla em versos simples, e adequados á comprclien-

sãu dos meninos e ü elles oirerccidus por

UMA FLUHIMiXSE.

(Continuação. Principiou no n. 907.)

Jesus tlirtstu cura n sogra de S. Pe-
tiro e muitos cnil>>uoiilnliadog.

Sahindo da Synagoga,
Em casa de Pedro entrou,
Cuja sogra, bem doente,
Que a curasse supplicou.

Chegou-se Jesus á cila
Que em febre se consumia:
Ergue-te, diz, e ella logo
Mui boa a todos ouvia.

Depois uma multidão
De enfermos se apresentou,
E Jesns lhes pondo as mãos,
A todos elles curou.

Para as palavras cumpri r-sc
Por Isaias foliadas:
a Doenças, enfermidades
Por Elle serão levadas. »

E toda a cidade inteira
A porta se agglomerou,
Exclamando:—Vos sois filho
De Deos, que tudo creou!

Jesus no dia seguinte
Tendo cedo se acordado,
Fui ao deserto onde, só.
Orou na terra prostado.

Mas Pedro e os mais discípulos
Foram logo o perturbar.
Dizendo que a gente toda
Sc cançava de o buscar.

E o povo logo o cercou
O querendo demorar,
Pois temiam que Jesns
Os quizesse então deixar.

Mas Jesus assim lhes disse:
« Para o Evangelho pregar
Foi que vim de Deos, meu Pai:
E preciso caminhar. »

E por toda a Galíléa
Andava Jesus pregando;
Curando quem padecia
E os demônios expulsando.

THEATRO
O—Gymxasio—cujas portas estavam fe-

cliadas ao publico apreciador das bellas
scenas dramáticas, deu bontem a sua pri-
meira representação, que nos consta muito
agradara, achando-se a pequenina sala
pintada e preparada de modo que se torna
muito interessante e summamento agra-
davcl.

Tudo o favor prestado pelo Corpo í.egis-
lativo a esta empreza, é de grande utilidade
para o publico em geral, pela conveniência
da emulação, e em particular para todos os
artistas, pela necessidade de mais um recurso.

MÁXIMAS .
da collecção do eruriilo poriuguez o conselheiro

J. J. RODRIGUES BASTCS.

O que mais distingue o homem dos
animais, é qne um possuo, e os outros não
têm u idéa de Deos.

O homem dispõe suas vias, mas Deos
conduz seus passos.Qua é o bomem para ser honrado com
as visitas de Deos, c para se tornar objecto
do seu amor ?

O Rei Filippe tinha um pagem fiel,
que todas as manhãs lhe repetia estas pa-
lavras:—Lembra-te que és homem.

A charada do n. antecedente-é Chris-
lianismo; por esquecimento faltou a ulti-
ma syllaba.

Tynogranliias de Paula llrilo
liaa do Gaao a. !t!i c praça da Constituição u. Oi.


