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O Governo e a Praça.
(Queutão do dl».)

Correspondência familiar entre dous
amigos.

CARTA IH.
Pytbias a Damon.

Frosigo, meu amigo, no exame de suas
duvidas, dizendo o meu modo de pensar,
sempre no presupposto de satisfazer a uma
sua vontade.

O capital de um homem é tudo quanto
elle colhe do seu trabalho e guarda para
applicar a novo trabalho como instrumento
de producçao.

Assim, quando Vm. economisando do seu
salário 15W>00 rs. diariamente os ajunta na
sua gaveta para ter no cabo de tres mezes
uma quantia suficiente para compra de fer-
ramenta mais aperfeiçoada e conveniente ao
seu mister, esse dinheiro assim empregado
c para Vm. um capital.

Se Vm. possue algum prédio, o que sus-
peito á vista da sua índole pouco dada a
desperdícios, ainda ahi tem um capital, as-
am como o tem nos escravos que herdou,
ou na quantia, que depositou na caixa eco-
nomica.

0 FILHO DO PESCADOR
Romance Brasileiro

ORIGINAL
POR

ANTÔNIO GONSALVES TEIXEIRA
E SOUSA.

(Principiou no n. 10G3.)
—Minha senhora, quer que a sirva com

um pouco deste bello guisado? deve estar su-
perlativo.

Assim assoprava a voz adocicada de um
bello gamenho todo cheio de sil

—Pois não; si se não incommoda...
—Oh, minha senhora!., antes com muito

gosto. Eis-aqui.
—Minha senhora, á saúde das pessoas que

lhe estimam.
—Viva.

Tudo isto, ferramenta, prédio, escravos,
dinheiro a juros tem um valor próprio, in-
trinseco, tem essas qualidades a que umea-
mente se pôde applicar a denominação de
valor. Quero dizer, correspondem a uma
quantidade^ de serviços prestados a commu-
nidade e retribuídos por ella na devida pro-
porção, e podem, ser trocados por outra
somma de serviços, segundo a estimativa
mais seguida, segundo o accordo que se
adopte e a convenção que se faça.

Essa troca não se pódefazer conservando
os objectõs a sua denominação e forma que
tem, com todas as vantagens, com toda a
segurança de igualdade, que em semelhante
operação deve haver. Assim, se Vm. quizer
desfazer-se da sua casa, porque não lhe con-
vêm mais ter o seu capital assim fixado para
adquirir escravos, não seria prudente, se
permutasse a sua casa por certo numero de
escravos; porque então correria o nsco de
enganar-se na apreciação que fizesse entre
essa propriedade de raiz e aquella outra
propriedade semovente, visto como, sendo
diversa * natureza das duas propriedades,
naftfo<le»a_n comparar-se-perfeitamente en-
tre si quanto ao seu valor.

Para que esta comparação se reahse com
toda a segurança, importa buscar alguma
cousa que seja medida commum aos dous
objectõs. Essa cousa já sabe que e o di-
nheiro, que paga a importância da casa, que
paga a importância dos escravos, e dá ás duas
transaeçõès o predicado da igualdade que
lhes é essencial.

Logo o valor dos seus haveres, meu ami

—Snr. Jorge, á saúde do Augusto o da
Snra. D. Laura.

—Ohl a esta sou obrigado.
—A' mesma.
—Vivam os noivos.
—Vivam, vivam os noivos.
—E que seja por muitos annos, c com

muitas felicidades.
—Dos noivos bebo á saudo.
—Bravo o verso, bravo...
—Então quem improvisa?., ninguém?
—Então, meus senhores: pois numa ra-

paziadatãoluzida não ha quem improvise
uma décima?

—Toca a roer as unhas...
—E' boa inspiração. •¦
Um- dos da companhia bate as palmas e

pede attenção.
—Silencio, meus senhores, silencio...
—Cio... cio... silencio...
—Silencio...
—Oh!..
—Silencio...
—Tudo está calado.
—Mas não o senhor.
—Silencio, meus senhores...

go, corresponde a uma quantia de dinheiro,
como succede com os haveres de todos os
membros da sociedade.

E, portanto, falíamos exactamente, quando
dizemos que Vm. possue seis contos de réis,
por isso que possue uma casa que vale tres
contos, edous escravos que valem outro tanto.

O dinheiro, por conseguinte, é um termo
de comparação entre os diversos objectõs,
que constituem a propriedade do indivíduo,
desde o seu dia de trabalho como carpin-
teiro, até o explendido palácio que custou
duzentos contos, ou a fazenda de café, que
rende duzentos.

E' uma mercadoria muito real no seu
valor, e não dependente do capricho dos ho-
mens. Por isso é feito de metaes de maior
ou menor preço, conforme a sua qualidade,
— de ouro, de prata ou de cobre._

Mas tem-se admittido que o dinheiro ou
a moeda seja representada por umapromes-
sa de entregar uma certa quantia-, e quem
se tem prevalecido desta vantagem são os
governos por meio do papel-moeda.

Mas bem vê que são promessas de paga-' 'mento, cuja segurança depende da fé dos
mesmos governos. Podem correr como moe-
da, e prestar todos os serviços a que é des-
•tinada a moeda, com tanto que o governo
que emitte essas promessas não as emitta
em tamanha porção, que pela sua abundan-
cia venham a soítrer na estimativa e no
preço, como acontece com todas as cousas
quando se offerecem em quantidade maior
do que a precisa para uso de um in-
dividuo ou de eerto numero de indivíduos; e

Houve um momento de silencio, e logo
uma voz disse:

—A' sou poeta d'agua doce, então ato
quando quer que estejamos calados?

Entre o estrondo de longas risadas alguém
disse:

—Ora, meus senhores, silencio por um
momento...

—Ahi gosta de versos, minha senhora?
—Muito.
—Então caluda; a Snra. D. Julia gosta

muito de veráos.
—Sinto não ser poeta, minha senhora...
—E para que?—Para cantal-a em um lindo epicedio...
Dous da companhia sorriram-se, quatro ou

seis tiveram um frouxo de riso e o nosso pe-
dante, mais espantado, lhes diz:

—Porque riem? disse eu alguma cousa
má? fazem obséquio de dizerem?

—Não; muito pelo contrario: étão bom o
que disseste, que nos obrigou a rir...

—Mas òs senhores fazem-me desconfiar*
—Bravo, bravo, desconfiou, desconfiou.
Hoje dir-se-hia mais elegantemente—deu

cavaco.
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comtanto também que esse mesmo governo
faca o quo estiver ao alcance de suas facul-
dades para conservarem todo o apreço as
suas promessas, as suas obrigações, as suas
notas. „ . „ , 1

,T;Í vê que estou lhe fallando de um paiz
que esteja nas circumstancias do nosso, isto é,
onde o dinheiro corrente é papel-moeda.

O nosso governo tem feito de certo tem-

po para cá o que lhe cumpre para que as
suas notas não baixem no valor, porque não
omittiu-as com demasia e porque estabele-
ceu regras que fixassem esse valor.

Por essas regras determinado está, meu
amigo, que se as necessidades da circulação
demonstrarem que o papel-moeda existente
é excessivo e que por isso esteja no caso
de desapreciar-se, seja recolhida a porção
precisa para que não continue a correr esse
risco. Também foi estatuído quo quatro mil
réis em papel ficam eqüivalendo a uma oita-
va de ouro de 22 quilates, o que quer di-
y.er que o governo se obrigou a dar a todas
as suas notas esse valor.

Supponhamos, porém, meu amigo, que
na circulação se apresentam outras notas,
..mittidas, não pelo governo, mas por asso-
•íiacões particulares, e que essas notas tam-
beii ficam sendo simplesmente promessas de
pagamento: o que se hade seguir dahi?

Hade seguir-se que a circulação ficará
provida de mais papel do que carecia, e que
,..>nlão todas essas notas do governo e das
associações perderão alguma cousa em seu
valor, isto é, não eqüivalerão ao padrão
marcado na lei, 43. rs. por oitava de ouro.

E' o caso em que presentemente nos
achamos.

Esse papel que ahi circula não póde com-
-parar-se com ouro avaliado em 49 rs. por
oitava. Se Vm. quizer possuir moeda desse
metal hade dar por ella tantas vezes 4$400
quantas forem as oitavas que pezar.

De tudo isto Vm. vai tirar comigo uma
conseqüência que parece-me infallivel, e é:
que a somma dos haveres de cada indivi-
duo, computada antes de chegarem as cou-
sas ao estado em que se acham, valia então
mais do que agora, visto como a moeda que
servia de equivalente e de termo de compa-
ração acha-se privada de parte do seu valor,
segundo foi marcado no padrão legal, por

—Ora adeus; mas os senhores riem e
quem não me entendeu supporá que eu dis-
se alguma asneira.

—Ora, Jucá, não te zangues, disse Au-
gusto.

—Então a décima?
—Ali! sim, a décima, a décima...

MOTTE.

Dos noivos bebo á saude.
GLOSA.

Emquanto sobre esta mesa
Esta bella companhia
Desfructa com alegria
Prazeres da natureza;
Emquanto... emquanto...

—Emquanto do estro a magreza...
—Ora, Snr. Moura, deixe que o Snr. Tho-

maz acabe a décima... Repita, Snr. Tho-
maz...

—Nada, nada; não digo mais...
—Ora, por quem é, Snr. Thomaz...
—Emfim a senhora manda...

causa da demasiada porção de promessas que
entrou para a circulação.

Desta maneira respondo á sua segunda
pergunta, meu amigo:

« Porque razão a somma dos meus bave-
ros cconomisada com tanta diffiçuldade por
espaço de tanto tempo não tem o mesmo
valor 'étè? 

parecia ter na época que in-
diqueiT»

Basta por hoje.
Pvthias.

UM POETA.

Já nem posso fazer um sonelol
Decididamente tenho a lyra quebrada; se

fosso fazer agora alguns versos, chamar-me-
hiam poeia do birimbau.

Lá se loi o tempo em que fazia um poema
om tres dias; hojo levo 24 horas a escrever
duas linhas á minha namorada!

Também do pouco serve ser hojo poeta;
já passou a época cm que Aretino, apezar
de ler lingua do um palmo e meio, tinha
presentes de Francisco I, era armado cavai-
leiro por Carlos V, recobia beijos do Papa
o dormia como o duque João de Mcdicis.
Oh! boa óra em que o poeta Brontome fazia
rir e era eslimado por toda a corte de Fran-
cisco II! . .

Mandei imprimir os meus versos, tirei
1000 exemplares, vendi 23, e 977 lá estão
dormindo na typographia!

E na verdade os meus versos não eram
maus; nelles fallava no sol, na lua, nas es-
trellas e nas flores. Já se vê que não fui
como o antiquado Camões buscar inspira-
ções em viagens e conquistas!!!

E aqui estou cercado dos volumes das
minhas poesias, lastimando a minha sorte,
como Mario sobre as ruínas de Carthago!

Entretanto a minha musa nunca fallou
mal dos meus similhantes: a minba lyra
era uma espécie de boceta de Pandóra, cheia
de—apoiados e muito bem!

Elogiei sempre a todos!
Um dia fiz uns versos a um amigo meu

que sahira da cadea; era um homem honra-
do como Silvio Pellico, mas dahi a dous
mezes foi recolhido á prisão por ter furtado
um relogiol Bagatelía!!
"~~ MOTTE.

Dos noivos bebo á saude.
GLOSA.

Emquanto sobre esta mesa
Esta bella companhia
Desfructa com alegria
Prazeres da natureza;
Emquanto a gentil belleza
Conquista aqui peito rude,
Eu empiiiando um almude
De vinho bem generoso,
Contente, alegro e gostoso
Dos noivos bebo á saude.

—Bravo, bravo... viva o Thomaz... .
—A' saude do Thomaz.
—Snr. Thomaz, viva.
—Muito obrigado, minha senhora.
—Agora lá vou eu; queiram ouvir-me,

disse um alegre maganão de bom gosto.
—Está bêbado.
—Lá vai verso.
—Venham, venham elles.
—Lá vai verso.
—Peior eslá esta!

Mas emlim já que os vivos repudiam n
minha lyra, vou dirijir-me aos mortos; não
hade haver defunto que me escapo, heide
transformar a minbi lyra cm espécie delbu-
ryhulo, para incensar-lhes a coval

Os meus versos serão n mortalha de quan-
to finado houver por ahi!

E o poeta cnmprio a sua palavra como se
fosse um Egas Muniz!

Morrendo um moleque do seu conheci-
mento, lhe fez os seguintes versos:

Moleque, adeus, sabichão das turbas,
Companheiro fiel da praça o rua;
Deixaste cedo teu cigarro ameno,
Senti de coração a morte tua.

Lá caminha o Kelé eo Praia Grande,
E por ti lá porgunta n Forte-Lida,
E chora o Santa Rita; e tu, moleque.
Habitas no Caju, perdeste a vida.

Não le faço um poema: não tens cobres
Para dares ao poeta o ao coveiro;
Dcscança. companheiro do charuto,
Ficou o teu elogio no tinteiro !..

A. A.

DIALOGO
enlre os compadres llnqiiiroto, du

cidade, e o Uacrltista. da roça.

(Con inuação do «. 106S).

Um vulto negro e sinistro, sahindo de
um lado desse ceri^tcrio, encaminhou-se
para o lugar em que me achava. Em certa
distancia parou, e ahi guardou o mais pro-
fundo silencio.

Trajava uma túnica de seda preta e um
manto de velludo da mesma côr, e trazia
sobre a cabeça uma grande mitra que lhe
cobria toda a testa. Em sua mitra, em letras
de fogo, li estas palavras: « J_ocum Tor-
mentor um. » Uma larga faxa de seda a
tiracollo, cujas extremidades cahiam até o
chão, completava o todo desta horrenda

—Aquillo é bebedeira.

MOTTE.

Dos noivos bebo... á saude.

GOLOSA.

—Goloso será elle...

Emquanto certo poeta
(Não sei se já lhes contei!)...
Faz versos... também farei
Minha décima pateta...

—Agora unzinbó mais curto.
—Fora o poetai
—Ouçam, meus senhores, ouçam; o ne-

gocio é serio.
—Sim, sim, acabe.
—O que está dito, está dito, eu continuo.
—Aramos a isso.

Emquanto cada um se affecta...

—O' homem, esse também nasceu nos
dias grandes.

_ E' verso c companhia...
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figura, que me fez tremer e abaixar os ollios I
temendo encaral-a novamente.

Decorridos alguns minutos, em que ape-
nas se ouvia o manso ruido da folhagem
das arvores agitadas de quando em quando
por uma meiga viração; esse ente sobrena-
tural, rompendo o silencio, disse-me ener-
gicamente : « Não te sorprehenda a minha
presença aqui; o nem julgues tambem que
te venho offender 1 » Maravilhado com o
que acabava de ouvir, recobrei um pouco
do animo; entretanto o vulto proseguio:
« Tenho inteira convicção de que cobar-
demente encaras o painel que agora se of-
ferece a teus olhos; e isso não me causa a
mínima admiração, comquanto reconheça
que és um homem dotado de uma índole
positiva, e saiba mais que o ardor pungente
das magoas, e os transes mais amargos da
vida, ainda não puderam abalar-te. Todavia
reconheço tambem que és um réptil da ter-
ra, chamado homem; e portanto dou-te
razão vendo-te tremer ao contemplares
esto quadro, revelado com um traço forte e
carregado, cuja expressão te faz recuar es-
pavorido. Oh 1 sim, tens razão de tremer,
pois não vês neste recinto um bosque florido,
cuja verdura rivalise com o da esmeralda
quando lhe reflecte o aslro do dia ! Não vês
um quadro variado de odoriferas e mimosas
flores embalsamando o ar; um delicioso
leito de delicada rolva convidando ao somno
ou doce vigília! Não vês tambem um desses
aristocráticos salões esplendidamente illu-
minados, onde muitas vezes a maledicen-
cia c a calumnia passeiam de braço dado
entre bellas mulheres adornadas de ele-
gantes sedas e blondes, e de brilhantes pe-
drarias. E' por isso que este quadro nâo te
pôde causar prazer 1 Entretanto é elle, na
minha opinião, um espelho magnífico que
patentêa terríveis, mas indubitaveis verda-
des! E' aqui o lugar onde os vivos deveriam
chorar e meditar sobre o arrojo de suas lou-
curas! E' este o lugar onde estão nivelados
os opulentos e os miseráveis, os sábios e
os mentecaptos, os fracos e os fortes! E'
finalmente onde a flexível lei dos racionaes
cede irremissivelmcnte o lugar á lei do
Grande Autor de todos os seres! » Quando
o vulto acabou de proferir as ultimas phra-

—Ora deixe-me acabar.
—E' justo; deixem o senhor acaber.
Todavia o bom do poeta continuou assim:

Enxugando o seu almude
Entre esta canalha rude,
Composta de bebarrões,
Eu cá, com os meus botões,
Dos noivos bebo á saúde.

—Bravo, Snr. Julião, bravo.
—Muito bem, muito bem.
—A' Snr. Julião, visto que tambem faz

versos, e se diz geralmente que os poetas não
se descuidam de beber; como acontece que o
ar do campo desafia, muito o appetite, será
bom que vmce. quando vier a alguma súcia
fóra da cidade seja só...

—Como assim?
—Quero dizer que não traga outra vez os

seus botões, que bebem por doze bêbados...
—Bebem como mil diabos! accrescentou

outro.
—Snr. Lúcio, disse então uma bella se-

nhora e mui grave, tenho lido em manus-
c:'ipto algumas poesias suas...

ses, sua mitra rolou pelo chão, como que
arrancada por mão vigorosa!

Elle estremeceu; e eu recuei subitamente
um passo, sentindo completa agitação em
minha alma. Houve um momento de silen-
cio. A lua escondia nessa occasião a sua ¦
face de nacar por enfie o véo de uma negra
nuvem.

O vulto, collocando novamente sua mitra
na cabeça, continuou: « Não refliclas so-
bre o que acaba do acontecer I Já estou
assaz acostumado a ter semelhantes avisos! »

Vem comigo, Boquiroto; quero que
saibas aquillo que te fará espavorir: mas
nada temas I Vem ouvir pela vez primeira
verdades poderosas, que ainda não foram
por mim reveladas; segue-me I

Eu, compadre, até então callado, não
perdia tambem uma única palavra das que
esse vulto mysterioso me dirigia; mas agora,
convidado por elle para que o seguisse, in-
terroguei-o assim: « Quem és tu, e o que
pretendes de mim ? » O vulto tornou-me:
« Sou quem sou, e só pretendo de ti que
me sigas. » Bosolvido a não entrar com elle
em questões, disse-lhe com força: « Se-
gue adiante! » Com effeito esse monstro
pôz-se a andar, c' eu atraz delle; mas nunca
a elle unido.

Chegámos defronte a um desses túmulos
de que já lhe fallei, e ahi paramos sem pro-
ferirmos uma palavra.

O vulto, tirando a mitra, deitou-a sobre
uma lagem que ahi encontrámos; depois,
estendendo seu comprido braço forte e de-
terminado, apontou para esse túmulo, di-
zendo: « Aqui jaz os restos de um homem
que possuio abundantemente o mais dese-
jado e precioso de todos os metaes. Esse
homem, tendo de entregar á terra o que a
ella pertence, fez um volumoso testamento,
deixando (como se costuma dizer) toda sua
fortuna, não só áquelles cujo sangue lhe
corria nas vêas, como aos templos e aos
necessitados. Sua morte foi pranteada por
grande numero de pessoas, algumas das
quaes entre soluços e lagrimas, aqui neste
cemitério, em eloqüentes elegias, o pintaram
como o prototypo da bondade 1 Finalmente
sua falta ainda é hoje sensivelmente lamen-
tada por todos os seus amigos.» (Coní.)

—Nem ha cousa alguma minha impressa,
minha senhora.

—Bem o sei: mas não me fará a graça de
fazer uma colchèa a um assumpto que lhe eu
der?

—Não improviso, minha senhora.
—Escreverá; temos papel o tinta bem

perto.—Pois bem, minha senhora, por servil-a.
—Eis o assumpto:

Amo a quem não sabe amar,
Aborreço a quem me adora.

Um respeitoso silencio reinou então, c o
aspirante da poesia escreveu e leu o seguinte

MOTTE.

Amo a quemnão sabe amar,
Aborreço a quem me adora.

GLOSA.

Sem um passo recuar
Bem perto vejo o meu damno!
E buscando o meu tyranno
Amo a quem não sabe amar!

TRADUCÇÃO.
— Muila gente censurava a Alexandre

Dumas n'aquillo em quo nunca o faziam a
outros, que o mereciam mais que elle; ac-
cusavam-n'o de vaidade pueril, porque, nos
dias de gala, trazia muitas vezes sobro o
peito uma enfiada ou talabartc do condeco-
rações.

Cm dia um sujeito muito conhecido, c
que nada linha de modesto, encontrou em
uma riMinião o autor do Monte Christo, a
lhe disso com pérfida candura:—Meu caro,
não deveis ostentar assim vossas fitas c ern-
zes: pareceis um arco-iris ambulante: sobro
tudo e. ta lemivcl fita que tem uma cór...

—A cór das uvas da fábula: não é as-
sim? respondeu Dumas voltando-lhe as
costas.

—Mie.X. é actriz ingênua de um de
nossos Ihcalros de vaudevdles. Fazem n'a re-
prcscnlar muitas vezes, e por isso suas com-
panheiras muito a invejam. « Não ba meio
algum dizia uma dellas. de ter papeis boni-
tos: X .. é a favorita do director. »

A joven actriz não se achava longe, e ou-
vindo sua companheira, cuja condueta cra
pouco escrupulosa, Ibe disse:

—Em lodo o caso. minha querida, mais
vale ser uma favorita que um omnibus.

—M... jantava em casa de Mme. Alboni,
tinha sido apresentado por nm dos homens
mais delicados c espirituosos de Paris, que
muito o conhecia; mas nem tudo se pôde
prever.

Fallou se de Lablachc, e deplorou-se a
perda deste artista barrigudo.

Felizmente, disse M... inclinando-sa e
com o sorriso nos lábios, diante da illustre
cantora: felizmente, senhora, qne vós nos
ficais: não sois vós o Lablache das mulheres?

Safa! La Fontaine teve razão quando
disse:

Mais vale um sábio inimigo
Que um imprudente amigo.

BESPEITO A VE-LHICEi*

Nos tempos antigos houve um medico na
Suissa, chamado Miguel Schappach, cujas
^^^^MBM^MMi^..^.^wa_^____________a___________w»-a>_ww..^-a^a^________-a^_____________i

0 que me busca alcançar
Então meus fados deplora;
Porém quando elle me chora
Com piedoso coração,
Lhe insultando a compaixão
Aborreço a quem me adora!

Os bravos e vivas retumbaram por algum
tempo: houve saúdes, agradecimentos, mui-
tos vivas ao Snr. Lúcio, etc, etc-

Finda esta algazarra, um dos nossos pa-
íuscos disse a Julião:

—0' Julião, como é aquelle verso da tua
décima, que principia: « Eu cá com?.. »
Achei graça nestes saltinbos; é bonito, ho-
mem... «Eucácom...

Houve muitas risadas, ditos jocosos e ai-
guns picantes, como sempre dizem os senho-
res que chalaream; e mesmo algumas affron-
tas indirectas, que são levadas em tom de
brinco nessas oceasiões.

Os meus leitores mui bem terão previsto
que de garrafas se não teriam aqui despejado!
E de certo a alegria era já demasiada!

(Coitlinúa.)
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A MARMOTA

maravilhosas curas lhe adquiriram grando
reputação de perícia e sciencia. Muitas pes-
soas, que no tempo cm que elle viveu eram
mais ignorantes do que hoje, julgaram que
empregava alguma cousa sobrenatural, visto
ser tão feliz, mas nem porisso deixava do
ser visitado e procurado, não obstante os
boatos que circulavam quanto aos sens po-
deres mágicos. Em um dia reuniram-se em
seu laboratório diversas pessoas do alta calho-
goria, que alli chegaram, em parte, senão
principalmente, por curiosidade, para con-
versarem com Schappoch, o verem o resul-
tado de alguns dos seus processos chimicos.
Entre essas pessoas achavam-so um marquez
francez de maneiras mui desembaraçadas,
e um fidalgo russo com sua filha, senhora
da maior amabilidado. O francez piocurou
logo vexar e metter a ridículo o velho mo-
dico ; mas vendo que o suisso rebatia tudo
o que dizia, deixou de ridicularisal o.
Neste momento o venerando velho de barba
branca entrou na sala, e pedio ao doutor
um remédio para sua velha mulher, que
era mui pobre o soffria por falta de conse-
lhos médicos, e de commodidades.

Schappoch voltou as suas costas para a
companhia illustre, e só attendeu n'aquelle
momento ao velho, porque a moléstia de
sua mulher importava mais do que u curió-
sidade dos seus visitantes. Emquanto pre-
parava a receita o marquez variou os seus
ataques do medico para o velho, c depois
de observações impertinentes, propoz apns-
tar doze luizes de ouro, so houvesse uma
senhora na sala, que beijasse o camponez
com a sua comprida barba branca. A so-
nhora russa pedio uma salva que lhe trouxe
utn criado, e pondo nella doze luizes de ouro,
ordenou que fosse levada ao francez. Este
não poude deixar de aceitar a aposta; e de-

positou doze luizes de ourb com os da se-
nhora. Quando lhe foi restituida a salva,
ella sahiu do seu lugar, o dirigindo-se para
o velho disse-lhe: «Permitti, venerundo
velho, que eu vos saude a moda do meu

paiz:» abraçou-o, deu-lhe um beijo, e pre-
senteou-o com o dinheiro que estava na
salva, acompanhando o donativo, com estas

palavras: «Recebei isto, como uma lem-
branca e como um signal de que as meni-
nas russas julgam do seu dever respeitar a
velhice.» B. deC.

DESAPONTAMENTOS.

Ao sahir de um caíé, pegarmos no chapéo
de um visinho, enganando-nos com o nosso
que já está um tanto usado, sendo nesse mo-
mento advertido pelo dono d'aquelle nosso
engano.

*
Quando entramos em uma sala, encon-

trarmos nm inimigo nosso, e não po-
dermos deixar de o saudar, em consideração
aos donos da casa que se acham presentes.

*
Passeiarmos em companhia de uma pes-

soa de distincção c encontrarmos com certo
individuo de classe inferior, segundo alies-
tam os trajes, que nos vem familiarmente
cumprimentar, querendo apertar-nos a mão.

**
Ao atravessardes um salão, notais que

todos os olhos se fixam em vós, o que attri-

buis a differentes causas mais ou menos li-'
sonjeiros, até que um dos assistentes vos
adverte em voz um tonto alta quo a vossa
calça acha se aberta em um ponto bastante
delicado:

*
Em uriia conversa muito animada c no

meiode.grande numero de moças, perceber-
mos que dissemos uma asneira (qual?) pelo
repentino silencio que todos guardaram.

*
Sermos convidados o comparecermos a

jantar om uma casa que já nos pertenceu o

que fomos forçados a vender para satisfa-
zer a certas necessidades...

A TRISTEZA.

Já não enfeita meus lábios
Um sorriso como oulr'ora;
Aquella doce alegria
Já no meu rosto não mora!

Qual estrellas qu'enfcitando'
Alguns momentos o céo.
De novamente se oceultain
Dcixando-lhe um denso véo;

Foi assim quo n'aurora da vida
A fortuna cruel me sorrio;
Foi assim que trazendo o prazer
O seu astro em meu rosto luzio!

Porém depressa apagou-se
Esse pharol tão activo;
Quiz mostrar-me o seu poder
È dizer-me que era vivo.

Para eu não duvidar
De que na terra ella existe,
Illuminou meu semblante
Tão cadaverico o triste!..

Não queria que a ventura
Para mim houvesse rido,
Para depois não chorar
Por já tel-a conhecido!..

V
A. J- de C. Júnior

sim ou rvSo?
Mulher, pcrmille que dc amor te f_!!e

Nestes versos meus,
E consente, archanjo, que eu le chame Oinpliale,

Curvado aos pés teus.

As forças alquebrar-mc conseguiste
Com um teu olhar:

Curvado e tremulo a tous pés me viste
Amor supplicar.

Duvidar não deves da verdade minha,
Pois jamais menti;

Se eu a vida adoro, Omphale lindinha,
Foi des que te vi.

Não vivia, oh! não gozava a vida,
Tinha deliu horror:

Comecei o amal-a quasi já perdida
Por te ter amor.

Não te negues, ohl não me fujas, não,
Te supplico, attende:

Este amor recrcsce.o d'um—sim—ou—não
Meu destino pende.

Com um—sim—que espero desses lábios leus
Vida me darás;

Com um—não-que digas, juro-te por Deos
Tu matar-mc-bas.

Já cancei na luta que travei co'a sorte;
A victoria 6 sua;

Agora imploro, ou da parca o corte,
Ou clemência tua.

Bem visto curvar-me ao leu leve aceno
Para amor jurar-te,

Como vès-me agora a penar, qual peno,
Perdão supplicar-lo.

Se julgar quizeres meu amor um crime,
Julga-o muito embora;

Mas não julgues nunca que eu arrependi-me
Do to amar outr'ora.

Muito embora julgues meu amor mentido
Adorar-to-hei,

E de Omphale o nome no final gemido
A morrer direi!

Thomaz Cameron.
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Acha-se estabelecida nesta corte uma so-
ciedade—Fluminense — da qual é gerente
e administrador Luiz Gomes de Mello, com
escriptorio na rua a cima.

Ahi se encontrará todos os dias das 9 lio-
ras da manhã ás Ires da tarde.

Imcumbe-se, por conta da sociedade, do
negócios forenses pertencentes á Relação,
Tribunal do Commercio e Supremo Tribu-
nal de Justiça, e de quasquer cobranças,
negócios administrativos, de solicitar titu-
los e pagamentos cm todas as repartições
publicas, e bem assimdequacsquer negócios
perante a câmara Ecclesiastica.

Para negócios forenses tem babeis advo-
gados, em cujo numero se conta o Exm.
Sr. conselheiro Nabuco; assim como soli-
citadores e hábeis agentes fieis e dedicados.

A sociedade também se incumbe de tra-
balhos de demarcação de limites, judiciaes
ou amigáveis, no município da corte, tendo
para esse fim contracto com engenheiros
e agrimensores de confiança.

Ha um livro de lembranças, e quando
não soja encontrado o sócio gerente, a pes-
soa quo se dirigir á casa indicada, deverá
escrever no dito livro o que pretende; certo
de que no dia seguinte, ou no mesmo dia,
sendo possivel, se lhe dará uma solução.

Na sala da gerencia existo uma tabeliã do
honorário, tanto do gerente, como dos advo-
gados, solicitadores o agentes, que serão
pagos adiantados.

Também se receberá adiantada a quantia
necessária para exposição dos titulos, sen-
tenças, calculadas pelo sócio gerente.

Ó MoNARcniSTA estará sempre prompto
para a publicação do todas as decisões dos
juizes e tribunaes, apresentação e distri-
buições dos processos, e pagando-se separa-
damento a publicação de memórias, razões
do appcllação, consultas, pareceres, quei-
xas de denuncias, etc. etc. ,

Somente o sócio gerentftfica responsável
por todos os negócios perante a sociedade,
e dará mensalmente detalhadas contas du
ludo que oceorrer.

Typographia dc Paula Ilrlto
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