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O MONOPOLISTA.
Estou murcho, estou fino! .
Se me dessem algttm empíego ficaria

mais contente do que Archimedes, que porter resolvido um problema, corria do fraldas
do camisa pelas ruas de Athenas, exclaman-
do — eureca, eureca!

Tenho sido constante em procurar qual-
quer emprego como foi constante S. Simeão
Stelita, que viveu 37 annos trepado em uma
columna í

Entretanto o tempo corre, e ea aqui estou
murcho e fino como a llexa deum foguete I

A minha barriga eslá batida como uma
folha de papel, o meu estômago já não mau-
duca; aposto que de aqui a pouco estou
transformado em,camaleão 1

Tenho me lembrado, do ser poeta, para
ver se posso encheria barriga,, mas a poesiado nada serve. SÉpreíorne recordo que
Tasso não linha dinbeiro,para comprar uma
vella de cebo, que Duprcsny casou com a sua
lavadeira por lhe não poder pagar os roes,
e.que Lineo concertava os sapatos com pedB-
ços de papelão 1

Quiz ser musico.'
Mas boje todos os músicos vem da Europa;

os da nossa terra não fazem fortuna 1
De pintura não entendo, nem sei pintar

um. mosquito 1
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CAPITULO V.

IÍ UM nOMEM QUE VINHA FALLAR COMIGO.
As relações sociaes variam sempre, segundo os estados,

fempose circúmí-tíincias: oque em um tempo, em um
estado, em uma circunistancia pude ser crime; n'oa-
lios pude ser virtude. Quando eu vos dicer uma ver-
dade, quo não devia ser ouvida, vós tendes direito
de chamar-me inconsiderado; liias quando vós mõ
dizeis uma mentira necessária, eu.vos~chan.arei pru-
dente: dizer, pois, que uma mentira é sempre um
crime, _ calumniar a humanidade!

Tudo está mudadol Passageiro que, ha

Pensei énY ser" agiotai em fundar algum
banco, ou companhia, ço.mp a de criar fran-
gos, ou a de multiplicar os bezerros; mas
tremo quando penso na Praia->Vermelha I

Ah! porque não nasci eu na corte de
Fuustino Soulouque: então estaria já no-
meado duque das Limonadas, ou marquez
da Seringa !

E aqui estou doente e triste como o mor-
ro do Castello, o qual parece que desta vez
não escapai

E talvez de mim> se possa dizer depois o

que Nicoláo Tolentino dizia do seu cavallo.

« Aqui piedoso entulho os ossos come,
« Do mais fiel, mais rápido sendeiro
« Que fora eterno a não morrer de fomel

Mas enfim achei um emprego, estou mais
contente do que Zeuxis, que morreu dando
gargalhadas !

Vou ser monopolista!
O munopolisUoé um- vworkr qoe ri e

brinca, emquanto os outros choram.
No meio da fome e da miséria o monopo-

lista especula e ganha, torce a barriga de
todos, esvasia-ihes a bolsa, e como a san-
guesuga procura sorver lodo o sangue
daquelle, que lhe vai comprar alimentos!

Ah ! se fizessem um regimento de esper-
talhües, o monopolista seria o generalissimo!

O monopolista é o ambicioso que diz:

pouco, passeiavas por esta praia, tualegrnvas
teus olhos n'uma bella casa elegantemente
construída sobre aquella colina, cuja pitto-
resca vista dominava alegremente por estes
lindos e encantados contornos!..

Agora, pára ante essas medonhas minas;
cruza teus braços no meio desse montão de
cinzas; enterroga esses dispersos restos; per-
gunta-lbes si foi a mão de Deos, ou a mão
do homem quem os dispersou arruinados no
meio de crepitantes e convulsivas chammas?
Mas elles não te saberão responder!..

Pergunta a essas ondas que com incessan-
te furor vêem expirar, despedaçando-se de
encontro a molle arêa desta praia, pergun-
ta-lhes; mas debalde serão teus echos e sua
resposta será um rouco gemido, que tu não
sabes interpretar! Pergunta aos campos; elles
não sabem! pergunta á brisa; ella sussurra e
foge!..

E então que-vês? as ruínas de um bello
edifício! os despojps das chammas! e a dolo-
rosa lembrança de tantos estragos e de tantos

prejuízos! ¦•'¦-'.¦
Essas antigas itióntanhas, venerandos

monumentos da primitiva natureza-, terão
também um dia de horror, uma hora' de lia-

gello, um instante de incêndio! Esses velhos
rochedos, timbres seculares da infância do

« morrão todos de fome, se não querem dar-
me dinheiro!

Do' meio das lagrimas e da miséria de
todos, renasce rico o monopolista como uma
phenix amaldiçoada.

O monopolista folga com a miséria c a
fome do povo, é como a ave agoureira, que
fica alegre quando encontra o cadáver para
devorar.

Quando todos víem as suasfortunascon-
sumidas, o monopolista accnmula dinheiro,
e diz, no meio da fome e da miséria : « Sou
rico! »

Ah 1 vou ser monopolista, vou ser mo-
nopolista.

A. A.

ARTE DE GOVERNAR AS MULHERES.
PRIMEIRA PHASE.

ANTES 1)0 CASAMENTO.
¦y. .i; .' . <•

fConítnuaçüo do numero antecedente.)

Prestando o devido culto a esso magistra-
do, que em severa attitudc se acha ante vos
prestes a unir com o martelloda lei os eios
de vossa cadêa conjugai, reparai bem em
sua phisionomia e procurai descobrir se nas
rugas austeras que ella apresenta- não su
occulla algum traço de quasi imperceptível

mundo, terão também um dia medonboj
uma hora de ruínas, um momento de incen-
dio! Oh! que então soará um golpe desconhe-
cido para a humanidade, e ao som delle será
o ultimo existir desses milagres da natureza!
mas tu não conhecerás a mão que lavra o in-
cendio, tu não verás o gigante que arrebata
os penedos! E tudo passará!

Ha poucos dias uma bella passeiava pelas
alegres ruas de delicioso jardim, como nos

pinta a antigüidade as gentis nymphas cam-

pestres passeiando pelos floridos prados!
Brincões meninos corriam por estas ruas de
flores, entre estes canteiros de agradáveis ar-
bustos, ou se-escondiam brincando por bai-
xo destas risonhas ondas de verduras, ou se-

penduravam travessos nos curvos ramos das
viçosas arvores! E boje... Como está tudo d. -

serto!
Era aqui que todos os domingos reunian -

se em uma risonha sociedade .uns poucos de
mancebos,; dados á tòda-sorte de divertimen-
tos, de dansas, de cantos,--debanquetes, de

jogos, etc.E hoje?.. Como está tudo mudado!
Apenas uma meia duziáAde^artistas são, du-
rante ò dia, os únicos habitadores dessas
ruídas; e,durante a noute, a immobilidade
de uma cidade deshabitada, assolada pelos
horrores de um terremoto, a solidão do mais



A MARMOTA

Um sacerdote prevê pouco mais ou menos
o quasi sempre qual o futuro dos casamen-
tos, cuja primeira aurora elle vê despontar.

Certo gesto, quando vos dirige a pa|ávra,
certa inflexão de voz, quando vos lê este ou
aquelle paragrapho da lei, tudo isso deve
ter para vós decifrações seguras do; pensa-
monto que á vosso respeito fórmula comsigo
mesmo. Pelo seu estado de sacerdote não
deixa de ser um homem e homem de
espirito!

Snra. D. Anais P... filha menor e
legitima de Christovão Magloire P... ede
Barbora Escolastica H. ¦ • sua esposa, acei-
tais por marido Carlos X... quo se acha
ao nosso lado ?

Sim, responde a vossa adorada, com
uma voz assucarada e ao mesmo tempo com
um tom decidido.

Jurais-lhe fidelidade I
Reparai bem, tanto no padre, como no

anjo que a vós se vai unir para sempre.
Sim, responde ella ainda, mas d'esta

vez com ama entonação de voz menos firme
do que ainda ha pouco.Jurais-lhe obediência?

Reparai, reparai bem, o momento é cri-
tico o supremo.

Agora em vez de responder, o anjo põe-se
a brincar com um ar distrahido com a ponta
do seu véo de noiva.

Porque não responderá ? perguntais
aos vossos botões, sentindo-vos um tanto
incommodado e mesmo assustado com aquel-
le silencio. Máo prognostico'.. Dar-se-ha
que ella não tenha ouvido bem a per-
gunta?..

Quanto ao sacerdote, o seu rosto ficou
impassível; conservava a mesma impenetra-
bilidade. Mas notai bem a mudança de tom
que elle agora emprega para repetir a per-
gunta:

— Jurais-lhe obediência? E um ligeiro
sorriso assoma-lhe nos lábios, para logo de-
pois desapparecer como por encanto nas pre-
gas formadas pelo laço de sua gravata sacra-
mental.Nosso amável anjo responde-lha com
um sim apenas articulado.

Todas estas particularidades, em appa-
rencia luteis para qualquer, mas de um ele-
vado interesso pára vós, devem ser cuidadosa-
mente guardadas,, detidas em vossa meuío-
ria. Não! vos esqueçais tambem nunca
daquelle) sorriso o da inflexão do voz do
sacerdote quando, unindo-vos, a ambos vos
dirigia a palavra.— Agora, impagável cocheiro, leva-nos
ao Freres Provençaux, onde nos espera um
lauto jantar: depois, á noite, teremos o
bailo; depois... depois... o mais que se
segue, elecetera.

Poderíamos agora fazer um longo com-
mentario, o dos mais edificantes, sobre essa
primeira noite de núpcias, mas um tal as-
sumpto demanda, para ser tratado ex pro-
fesso, de uma certa pratica material, o que
ainda não nos foi dado adquirir. Limitar-
nos-hemos, pois, a dizer-vos como sim-
pies thoorico e levado por experiências de
outrem, que desconfieis sempre d'0ssa pri-
meira noite, que vos transportará até o se-
timo céo, recordando-vos da historia do
Judith e Olopherne, o sobretudo de Sansão
eDalila!

Segunda Phase.

DEPOIS UO CASAMENTO-

Quando, ainda solteiro, faziois a corte ao
vosso idolo, esto nunca se vos appresentava
sinão sob o aspecto o mais seduetor. A can-
dura, a ingenuidade, a modéstia, .a graça
toda natural com que abaixava as lindas
palpebras, como que pelo poso do um doce
enleio, tudo isso lhe era necessário, porque
assim o exigia o sen estado de moça, que
quer inspirar, estendendo suas vistas até
o casamento. O reverso d'este quadro, po-
rém, atravéz de todas estas seducções que
desejarieis vêr sempro n'ella não podeis
altentar: sua índole, seu genio são coisas
impenetráveis, não vos canseis em prescru-
tar. Por toda a parte não haveis de ver sinão
o anjo, sempro o anjo, e o que ainda ó me-
Ihor, não haveis do querer ver mais do que o
anjo.

Com o casamento o anjo iicou muito na-

inconversavel ermo, e finalmente o silencio
dos sepulchrosl Como está tudo mudado I
Aqui, pois, precedido de um turbilhão de fo-
go acabou de passar o genio das ruinas 1 Co-
mo está tado desertai

Passageiro, procuras uma familia, que, ha
pouco tempo, habitava aqui, onde então ha-
via uma bella casa? ella aqui não está...
Queres veta? vae á cidade.

Augusto, tendo deixado sua mulher con-
versando eom seu amigo, na sala, retirou-se
para seu quarto: tranquillo em sua cama elle
dormia o doce somno da paz, quando o in-
cendio principiou com seus horríveis estra-
gos: sua mulher e seu amigo fugiram talvez
no meio deste borrorl Quem sabe se elles
suppunham que Augusto iá se-tinha posto
em salvo? Como quer que fosse, Augusto ti-
nha o somno sobremodo pesado, e acordan-
do-se quasi no meio de chammas e de fumo,
perdeu os sentidos no momento em que uma
salvadora mão travava delle, para, desejoso
de o salvar* baldar á morte a victima do fogol

Augusto, pois, está salvo; nós o tínhamos
deixado; perdidos os sentidos, no meio do
terreiro, mas o cuidado dos caridosos visi-
nhos o restabeleceram. Senhor de todas as
suas faculdades, elle contempla o incêndio,

tura-menle transformado: essa candura vir-
ginal, essa singela innocencia de hontem
tinha de desapparecer forçosamente com
aquella primeira noite do núpcias ; é o seu
genio, de quo nãoTormaveis alguma idéa,
que começa agora a mostrar-vos a pontinha
de sua orelha.

Pouco a pouco, sem se saber como, sem
que ella mesmo o conheça, a mulher irá
revelando-se tal qual é, ou tal qual seus pais
a deixaram ser; e estas palavras da partitura
do Trovador: Não me imporia com isso, eu
quero! dentro em pouco por si próprias fica-
rão explicadas, sem quo tenhais mais neces-
sidado de recorrer ao vendedor de musicas.

Acautellai-vos, preveni-vos pois, ó ho-
mem forte; d'esse primeiro quarto de lua
de mel dependem todas as outras luas sob
cuja influencia tendes de passar.

Ao contrario d'esses maridos insaciáveis
e imprudentes, que não se cansam de de-
vorar soffregos os primores conjugaes, sem
cuidarem de resguardar sua dignidade e
prestigio aulocraticos, oecupai-vos antes em
sondar o terreno em que deveis assentar os
primeiros alicerces de vossa autoridade ma-
rital, eem levantar diques acorrente anar-
chica que um dia bem pôde invadir o vosso
lar.

Assim, si a lua do mel, dá-vos o direito
ou para melhor dizer, obriga-vos a passar
dias inteiros ao lado da vossa esposa, tenha
isso por fim unicamente observar de mais
perto o movimento algumas vezes impacien-
te de seus delicados pés; assim tambem se
algumas vezes chegardes amorosamente o
vosso rosto do seu seja isso ainda para lerdes
melhor no mais intimo dos seus azulados
olhos, ou para decifrardes o movimento qne
sem articularem um som fizeram os seus la-
bios de rosa.

Emfim lembrai-vos quo n'esta oncanta-
dora o adorável creatura, a quem amais o
cuja existência acha-se por assim dizer con-
fundida com a vossa, tendes o inimigo mais
perigoso para vossa dignidade de homem -,
inimigo que para combater-vos não se ser-
virá sinão das armas que lhe houverdes dado
ou deixado usurpar. (Continua.)

Zenon, e após solta o desprezador sorriso de
Diógenesl

Augusto fez seus escravos recolherem na
casa de um seu visinho os poucos bens salvos
ás chammas, e ahi tambem se-aboletou com
sua familia. Seu amigo Florindo teve o cui-
dado de pôr á sua disposição, na cidade, a
sua casa, ou antes de seu pae, ao que Augus-
to urbanamente recusou-se, não querendo
offender o melindre do amigo, cuja casa era
a em que se achava.

No seguinte dia ello escreveu para a cidade
a um de seus inquilinos, para que logo e logo
despejasse as suas casas, attentas as eir-
cumstancias em que então se achava. Oito
dias depois do incêndio, Auguslo e sua fami-
Ua estavam na cidade.

Sabemos que ha mais de anno Augusto es-
tá casado; tambem sabemos que elle ama ex-
tremosamente a sua mulher; mas o que não
sabemos é si elle é porventura do mesmo
modo amado. E como sabel-o? por exteriores
provas? Ohl não. Respeitemos o coração hu-
mano em todos os seus mysterios I

Só os Levitas de Israel podem tocar na
Arca Santa do Senhor! E aidaquelle que ou-
sar de tocal-a com impura mãol

O coração humano ó a arca santa de amor,
observa tantos estragos com a indifferença de ' e só os amantes a podem tocar! Ohl não pro

' fanemos a arca santa de amor! O amor tem
sempre seus arcanos em todos os corações, e
o coração de uma mulher é um labyrintho
incomprehensivel, cujos rodeios não podem
ser percebidos nem pelos gênios mais vastos
elidadores! Ohl não entremos nesse labyrin-
tho, onde devorar-nos pôde o Minotauro dr>
orgulho, sem que valer-nos possaoprestante
fio da humildade'..

Si Augusto não é amado por sua mulher:
quem melhor nos poderá dizer que o tempo'.

Elle tudo sabe...
Augusto era extremosamente amante de

Laura, e ella extremosamente formosa, e
mais extremosamente orgulhosa de seus en-
cantos 1

Os desejos dessa mulher eram para elle
leis imperiosas, ás quaes se sacrificariam as
mais absolutas necessidades! Prever os dese-
jos de sua mulher, satisfazel-osincontinente,
era para este bom dos bons maridos a maior
felicidade da terral Laura, por sua parte, de
um genio nimiámente ríspido, caprichosa,
mal educada, além de atrevida; ella, pois, pa-
gava dignamente a seu marido as dividas
que sobre seu coração, ou para melhor dizer,
sobre sua gratidão contrahia todos os dias um
tão estremecido amor! A principio o seu bom
marido reputava os atrevimentos de sua mu-
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ALZIHA Oü O PESCADOR
BALLATA

« Pescador, não vês ao longe,
« Nuvem negra que lá vem?
« Do trovão o estampido
« Não o ouves tu também?
« Que vais fazer, pescador,
« A estas horas no mar?
«c Não sentes que a trovoada,
« Ja se vem approxiiiiando?
u Não vês o clarão do raio
« Lá além rolam pejando?
« Cassa as velas, pescador
« Não te exponhas a nadar.

« Não me assusta a tempestade,
<t Nem tão pouco o furacão,
« Mesmo o raio não atterra
« Meu valente coração;
« É forçosa esta partida
« Nem a quero demorar.
« Affrontar sei a tormenta
« Com denodo e com valor,...
a. You expor a minha vida
« Sem receio, por amor,
« Quero á bella que me espera
« Mostrar-lhe que sei amar!

Medonho trovão rolou,
O raio a seus pés cahio,
E das vagas no 'stridor
Elle assim mesmo partio. ..
Vai, coitado! feia morte
No mar alto procurar.
As ondas .embravecidas
Seu balei vão açoitando.
Lá vai elle sem tremer
Os perigos affrontando,
Deos o livre da tormenta,
Que o não faça sossobrar 1
Já distante elle se achava
Quando forte rebentou
A tempestade, que logo
Seu frágil batei virou ..
O coitado sobre as ondas
Já não pode mais nadar.

lher por bellas vivacidades de uma senhora
de talento!.. Sendo ella sobremaneira orgu-
lhosa de seus encantos, parecendo mesmo
não amar a seu marido, era sobremodo ou-
sada em seus desabridos ciúmes!.. celebre
contradição!

A's primeiras audacias de sua mulher, Au-
gusto respondia com beijos repudiados! com
abraços não correspondidos: e emlim com
regeitadas caricias!..

Foi muito tarde que Augusto reconheceu
a sua falsa posição de marido; foi muito tarde
que elle quiz ostentar a sua auctoridade ou
supremacia conjugai! Muito tarde, porque a
talentosa Laura respondendo-lhe com uma
galhofeira risada, offereceu-lhe galantemente
as suas saias em justa troca de seus calções!

Além disto, Laura era sempre a mulher
dos extremos, porque sempre estava ou mui-
to distrahida, ou muito preoecupada, e mui-
tu mal iam os negócios domésticos. Cumpre
acerescentar que ao mais leve aviso que seu
marido lhe fazia, e inda mesmo com cari-
nhos, ella tornava-se de fogo. Já vedes, era
uma moça de talento!

As delicias deste consórcio sú foram nos
tres, ou quatro primeiros mezes, e os oito
que se-seguiram a completar-se mnanno, foi

Eil-o, coitado I lutando
Braço a braço com a morte
De forças extenuado
Lamentando a sua sorte,
Quando junto a si avista
Sua Alzira a expirar!

« Quem és?!.. Quem és?!.. » lhe pergunta:
« Vens acaso ein meu soecorro?
Uma voz mui fraca clama:
« Salvai-mel Senão eu morro,
n Por aquelle á quem a vida
a. Hoje quiz sacrificar!

Eil-o de novo lutando...
Luta, luta, pescador,
Vai salvar a tua amada
Que morre por teu amorl
Mas em vão lutando está
Que a não póde já salvar!

Apoz dolorida luta
Torna alfim a encontral-a:
« Alzira! Alzira! meu anjol »
Clama elle ao abraçal-a:
« Quero comtigo morrer,
« Porque me soubeste amar!

Já perdido o seu valor
A' morte se entrega altivo,
E contristado elle exclama:
« Viver sem li, eu nãa vivol »
E nos braços um do outro
Junto á Deos foram morar!

Thomas Cameron.

D ESAPONTAMEN TOS.

Ir uma senhora muito esbelta e dengosa
pela rua, pensando que a maneira do seu
vestido está bem fechada, e ao chegar em
casa, ou por alguma advertência que lhe
fazem, saber que andou por todas as ruas
deixando ver pelas costas uma abertura de
palmo!..

um consórcio de tormentos pela razão dita.
Quantas vezes Augusto não teria dito: « Oh,
meu pae! »

Eis si não quando, repentinamente, e con-
tra a espectação de todos, Laura começou a
fazer uma mudança considerável, de modo
que os mezes, que se-seguiram depois do
primeiro anno, foram dias de tanta quanta
ventura póde gozar-se na teria entre os
amantes braços de uma amável consorte!

Augusto, pois, se julgava bem feliz! sim,
que sua mulher havia perdido todos os seus
máos costumes, ameigando inteiramente o
seu gênio; e póde mesmo dizer-se que de
todos os seus defeitos só um lhe-fieára, o
ciúme, porém este, que parecia haver refi-
nado em intensidade, tinha inteiramente
atracado em seus furores! Sim, que esseciu-
me agora só parecia um affecto brando, filho
de um amor extremoso, ou antes de um ler-
no affecto mais que delicadamente sentido,
que era esse amor agora tão suavíssimo!

Vós direis sem duvida: « Laura ama a seu
marido! » Pois bem. Não vos dizia eu que
respeitássemos o coração humano em todos
os seus mysterios 1

Augusto,, pois, se-julgava bem feliz, e

Em uma reunião de moças bonitas e no
momento que mais precisais do vosso lenço,
dais pela sua falta. O defiuxo vos incommo-
da,e osseus effeitos correm-vos pelo nariz...

—Como estás Victor!—Bom; o tu, Er-
nesto?—Para onde vás?—Jantar, etu?—Eu
também. — Então, vamos juntos— Queres ?
—Sem duvida.—Pois vamos.

E no momento de pagarem a conta am-
bos lembram-se que não levaram dinheiro.
Cada um julgava que o jantar seria pago
pelo outro. ** *

Depois de oito dias de esterilidade inte-
lectual sentir-se eom veia de escrever ou
inspirado, edebalde procurar sobre a mesa
uma penna bem aparada.

Ver-se então na necessidade de escrever
com a penna virada, e com uma tinta que
tem a consistência da graxa e que deixa o
papel cheio de finos e grossos ou de borrões

Pegar-se no moringne para remediar-se a
este inconveniente e em vez de algumas
goltas d'agua sulücientes para diluir a tinta,
despejal-a em quantidade tal que transbor-
da do tinteiro sujando a mesa.

Decidido a não deixar a inspiração esca-
par-se, resignar-se a escrever com om lápis,
e no momento de começar o trabalho.
por-se a uivar o cão do visinho ou uma
mosca impertinente não sahir do nariz.

No momento em que não quereis deixar
escapar o pensamento, quando mais embe-
bido estais na sua manifestação, molhar a
penna no arieiro e despejar a tinta sobre o
papel.

nem indagar queria o motivo da mudança
de sua mulher!..

Como é mysterioso o coração do homem!
Soflremos um damno, sabemos que elle nos
vem de uma certa mão, que nâo conhecemos;
esta idéa de não conhecermos o autor de
nossos males o faz avultar em extremo! A
lembrança de um mortal, que causou nossas
desgraças é para nós uma idéa de horror!
Quizeramos conhecel-o para vingarmo-nos,
ou ao menos odial-ocomumodio do inferno!
E, si já não vivêssemos, para, si mais não
podessemos, amaldiçoar seu nome, detestar
sua memória e aborrecer seus deseenden-
tesl Este desejo de vingança, este sentimento
de ódio são os nossos pensamentos do dia, e
os nossos sonhos da noute! O damno desap-
parece, tornamos á felicidade, e todavia resta
em nossa alma um sentimento de rancor, e
em nosso coração um resentimento de ódio!
Recebemos, porém, um beneficio, e por elle
gozamos a felicidade; seu autor nos é des-
conhecido; no momento do enthusiasmo de
uma gratidão momentânea desejamos arden-
tes conhecer o nosso bemfehor, malogra-se o
nosso desejo, e pouco tempo ao depois nem
nos lembramos que ha, ou houve uma cari-
dosa mão que benéfica nos feUcitára!

(Coiiímtía.)



A MARMOTA

Pensamentos
O primeiro que chamou de anjo a

mulher deu essa nome a sua mãe—
E' mais fácil ao sceptico duvidar da

existência própria que do amor que a mãe
tem ao filho.

—Quem sahio das mãos da natureza" assaz
dotado para comprehender o amor d'aquella
que lho deu a existência; hade ser infeliz:
porque nunca encontrará mulher qne o
ame tanto.

—Matricidae louco são synonimos.
Só depois de sei1 mãe poderá a esposa

ser amada pelo esposo quasi como mãe.
—A morte da mãe deve abrir no coração

do filho um abismo profundo, que nem o
tempo preencherá inteiramente.

—Quem não conheceu soa mãe nem
teve quem lhe fizesse ás vezes delia, deve
ter coração rijo.

—Para confundir os qne intentam divi-
nisar o homem, basta apontar-lhes homens
que, como os brutos, perderam inteiramente
o sentimento do amor materno.

—Se o amor mais recresce com os ohs-
taculos, quanto não hade amar e soffrer a
mãe distante do filho!

—Quem snppozesse ser amado por nma
mulher, como o amaria sua mãe, podéraclamar —Inveni tandem— teria descoberto
dualidade no infinito,

—0 coração do filho é nma parte do co-
ração materno; portanto o amor de mie è
creado pela natureza, emquanto o outro
amor depende tambem do acaso.

—Quanto mais sceptico é o homem mais
ama a sua mãe.

—São rarissimos os PlatõéS; portantotambém são mui raros os amores que não
se equivoquem com o desejo, e o desejo não
infeciona o amor materno.

—O assassino foi primeiramente máo
filho, on nasceu de entranhas de tigre.

—Pelo filho se conhece a mãe.
—Quem soubesse ler nos corações veria

que Nero e Agrippina tem plural: tãoexcep-
cional é a condição dos poderosos.

Se uma boa mãe advinhasse a capacidade
do filho ainda tenro, poderá com elle fazer
a felicidade de om povo.

AKECDOTA.
O celebrado autor do Espirita das Leis,

o barão de Montesqnieu, encontrou-se com
o famoso Lord Chesterfiel, em Veneza, e
conversando sobre o caracter da nação de
cada um, o primeiro dava aos francezes a
superioridade de espirito, no qne eoncor-
dava o segundo, altribnindo, porém, aos
inglezes o bom senso. Isto deu assumpto
a muitas disputas, sem que nenhum dos
contendores se convencesse. Entretanto
Montesquieu não cessava de visitar os
monumentos, gabinetes e as bibliothecas. e
tomava informações sobre o governo da re-
publica de Veneza, as quaes reduzia a es-
cripto, quando se recolhia para casa.

Havia já decorrido bastante tempo, em-
que se occupava deste trabalho, quando om
dia um desconhecido o veio visitar, e mos-
trando bastante interesse pela sua'pessoa,
aconselhou-o a qne tomasse cautella eomsi-
go, porque a Inquisição espreitara todos os
seus passos, e tomara a resolução de man-
dar aprebender todos os sens papeis; e se
nos mesmos se encontrasse alguma cousa

contra o governo, estava elle perdido. Mon-
tesquieu atterrado den os seus cordiaes
agradecimentos ao desconhecido, . mimo-
seando-o com nma quantia de dinheiro,
e foi logo queimar todos os papeis. Dirigiu-
se depois ã casa de Lord Chcslerlield, e
contou-lhe o acontecido. Este lonvou-lhe
muito o espirito; mas sempre lhe-disse quese tivesse tido mais bom senso, reflectiria
que era bem extraordinário, que um ho-
mem que o não conhecia, se interessasse
tanto por elle e lhe desse um conselho, o
qual, se fosse sabido cansaria a sua perda.
Demais que não era provável que um indi-
vidno de inferior condição, podesse desço-
brir as deliberações da Inquisição, qne
eram impenetráveis, e finalmente, se tivesse
combinado estas idéas, veria que isto era
uma peca qne lhe quisera pregar Lord
Chesterfield, e eonseguintemente não quei-
maria a sua obra, o que um inglez não faria.

B.deC.

FÁBULA.

O BAZILISCO E OS POVOS.

O bazilisco disse nma vez
A todo o povo de linda aldea:
Para matar-vos, só basta olhar-vos;
O povo morre com tal idea.

O bazilisco disse ontra vez,
A todo povo d'nma cidade:
Para matar-vos, só basta olhar-vos;
O povo rio-se da novidade.

MODALIDADE.

No bazilisco darreotypo
A^ impostura d'om charlatão;
D'um povo mostro a credulidade,
D outro somente a illust ração I

Cinasto Lúcio.

OS HOMENS
JULGADOS PELAS MULHERES.

(Continuação do n. 1067).

ABSOLUTISMO.
Todo o homem que tem sanjrne nas veias

é absoluto; todo o que tem espirito éabso-
luto.

Ifme. E. BE GlRAUDIN.
ACADEMIA.

A presença do sábio em uma academia
è mais dispensável do que a ausência do
ignorante. E' sabido que o Sr. de... (*) é
de uma alta origem; porém «inda é mais
sabido que sua mulher lhe iliz todos os dias
qne elle tem nm espirito muito acanhado;
talvez qne isso fosse ignorado se elle não
habilitasse os sábios c os homens de letras a
julgal-o como sua mulher. E' muito humi-
lhante ser o primeiro de uma academia,
tendo por único titulo—o seu nascimento.

Mme. de Püisíecx.
ACADEMIA FRANCEZA.

O fim principal da academia franceza pa-rece ter sido fazer opposiçaò aos esforços do
genio, e embaraçar-lhe os vôos. Quando a
autoridade regia não intervinha para de-
terminar a eleiçio de homens que, possuin-

(*} He-nbio da academia franceza.

do talentos de ordem superior, consagravam
a sua penna á adulação, os espíritos mais
distinetos o mais celebres da França eram
despresados e esquecidos.

Lady Morgan.
ACTORES.

Ninguém sabe quanto c aflectuosa a vii^a
dos artistas dramáticos se elles téem uma
verdadeira familia, o se a tomam a serio.
Creio que hoje a maior parto d'elles está
nas condições da obrigação ou da ventura
domestica, e que já era tempo do extinguir
absolutamente os preconceitos do passado.
Entro esta classe ba mais moralidade nos
homens do que nas mulheres, e o motivo
está nas seduções que cercam a mocidade e
a belleza; seduções, cujas conseqüências,
agradáveis sómento para o homem, são
quasi sempre funestas á mulher.

Mme. Jorge Sand.
ACÇÃO.

Quem julgar os homens pelas suas pala_vras hade enganar-se estupidamonte: é mais
seguro considerar as suas acções, ainda quehaja entre ellas muita desigualdade. Pode-
se dizor que só os maus são coherentes. As
virtudes são mais differentes entre si do quoos vícios.

Mme. de Pdisieüx.

Algumas acções boas não fazem a reprf-
lação de um homem de bem, e uma só má
a destruo; no entanto poucos homens ha
que não tenham alguma a se exprobar. E'
preciso acompanhar as pessoas em todas as
carreiras da sua vida para so dizer com se-
gurança que tal ou tal homem é honesto.

Mme. de PmsiF.ux.

Os homens levam a injustiça no pontode não solfrerem quo lhes censurem as
acções que os deshonram.

Mme. de Pcisiedx.
ACTIVIDADE.

Nada ha mais raro em nossos dias do
que uma actividade bem graduada. O ho-
mem de hoje é inquieto ou desanimado.,
Dir-se bia que os horisontes da vida se teem
estendido muito para a medida das suas
vistas. Mas, ahi não será isso como os
horisontes do outomno, que parecem esten-
der-se porque as arvores se despem de folhas?

ADMIRAÇÃO.
A maior parte dos homens desejam mais

ser admirados, do que ser amados. A admi-
ração lhes satisfaz o amor próprio, o todos
os homens o teem. O amor é um objecto
de sentimento, o ha muitos que o não pos-
suem.

Mme. d'Arconville.
* *•

As acções brilhantes inspiram mais inveja
que admiração: os homens revoltam-se con-
tra quem as amesquinha: e como a admi-
ração é Um estado violento para a maior
parte dos homens, não deseja senão acabar.

Mme. de Lahbert.

ENYGMA HISTÓRICO.
i Em qual das guerras brasis foi vencido

Segismundo Van-Schop, general hollandez?

—A decifraçâo da charada do n. anlece-
dente é -Lírio.
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