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ARTE DE GOVERNAR AS MULHERES.

TERCEIRA PHASE.

MIRANTE -O ESTADO INTEBSSSAWtE DA

SENHORA.

(Continuação do numero antecedente.)

O doutor accudio- ao vosso chamado e
acha-se sentado cm nma poltrona, ao lado
4a senhora vossa esposa. Homem do mon-
do antes de ser homem da sciencia, parece
querer fazer ler na sua gravata branca,
atada segundo o costume dos médicos, toda
a gravidade necessária para a importante
-consulta a que fora convidado.

Emquanto delicadamente toma o pulso á
sua doente, conversa com ella sobre modas,
«lias balões, etc, e convosco argumenta
sobre política, cavallos do Cabo e questões
bancarias. Elle sabe tudo, tudo conhece, até
mesmo um tanto ou quanto de medicina.

Bem como a maior parte de seus colle-
gas, além do antigo systema ordinário para
o exercicio de sua profissão, elle próprio
inventou para si um oulro, o persuasão,
pelo qual faz admiráveis curas. Trata pri-
meiro do moral do que do physico, e lem
o inapreciavel talento de persuadir-vos que
nos restabelecerá de vossa enfermidade, que

nada tem ella de grave, e isso mesmo

quando já vos sentis ás portas da morte. Nao
ó uma grande consolação morrer-se assim?

— Doutor, lhe dizeis, eu desejava con-
sultar-vos sobre um ponto muito delicado e
a que ligo summo interesse: será certo que
um marido prudente nada pode nem deve
recusar á sua mulher, quando ella so acha
no melindroso estado da senhora?

O doutor, depois de sorrir com ar mali-
cioso observando vossa mulher, parece ro-
colber-se por um momento afim de dar
mais importância á sua resposta. Vossa at-
tenção acha-se suspensa dos seus lábios,

que vão formular o supremo aresto.
O doutor exprime-se assim: ;
— Senhor, como homem do mondo que

sou, haveis primeiro periuiltir que eu vos
observe quo um marido cavalheiro e aman-
te do sua mulher nada póde, nada deve
recusar-lhe, qualquer que seja o seu estado.

Anais com a cabeça applaudio e graciosa-
mente sorrio para o Esculapio, emquanto
vós, involuntariamente, sem vos poderdes
conter, fazeis uma ligeira careta.

O doutor, animando-se cada vez mais,

prosegue depois.
— Como medico, também sou forçado

a confessar-vos, senhor, que a sciencia,

pouco cortez por natureza como por habito,
necessita muitas vezes das leis da galantana

Anais não se pode conter de alegria; de
boa vontade lançar-se-hia ao pescoço do
amável doutor si as conveniências não a

conti.essem. Contentasse poiserif lançar-lhe
um olhar cheio de reconhecimento e de
admiração.

Quanto a vós, fazeis nova «areta, e com
toda íleugma accrescentáis:

—Assim, pois, devoimpor-mo a rigoro-
sa obrigação de satisfazer em ludo a vonta-
de da senhora.

Em tudo, respondeu o inexorável
doutor.

Mesmo no que for impossivel e absur-
do? dizeis com uma ironia que nem pro-
curais disfarçar.

Mesmo no que for impossivel e absur-
do, respondeu ainda o implacável doutor.^

Oh I quanto a isso póde meu marido
ficar descansado, acerescenta ella: por quan-
to presentemente só me sinto disposta a pe-
dir-lhe o que for possivel, como por vós
mesmo podeis ajuizar, doutor. — Vem a
esta casa muitas vezes, quasi sempre, jantar
comnosco um amigo, que me não pode
agradar, porque é feio, muito feio. Portanto,
e attendendo sobretudo ao meu estado,
exijo que men marido o despeça e isso
quanto antes, a menos que não deseje ter
por filho nm aborto similhante ao seu ami-
go. Mas nào, não póde querer, porque isso
seria levar a amizade por de mais longe.

A' vista d'essa ameaça feita á amizade
que dedicais ao vosso velho Castor, não vos
podeis dar por batido, e objectais que o
vosso amigo não é lão feio como querem
fjzel-o.
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(Principiou no n. 1063.)

Laura... que temos nós feitcl aceres-
¦centou o amante com doloroso accento. Lau-
ra, tu acabaste com a vida do homem, que
se-arriscou á morte para salvar tua vida em
um naufrágio!-. Tu acabaste com o teu bem-
feitor, com aquelle que te-arrancou das gar-
ias das minas e da miséria, para elevar-*! ao

_gráo de sua esposa!-. Que horrorl.. Laura,
Xaira-" que temos nós feito!..

—Continua, eu te-escHtoete-escuto tran-
xmiWa; falia, falia mais.

—Que negro, que horrendo crime!..

—Fallamais, mais; eu quero ainda ou-
vir-te...

—Ah! deixa-me.
—Mais nada? Sim, tu tens razão: eu sou

um monstro de crimes, e o maior de todos íi
o te-haver amado! Eu conspirei contra a vida
de meu marido e bemfeitor: e tu? tu não
conspiraste contra a vida de teu amigo?

—Oli! cala-te... cala-te...
—fmpostor. Quem é que me-desencami-

nhou com um amor criminoso e louco, não
foste tu? Quem me-aconselhou para largar
fogo áminhacasae fechar antes a porta do

quarto em quo dormia meu marido, liado
em que elle não se-acordaria por causa dc
seu somno duro, e assim vel-o morrer quei-
mado: não foste tu? Quando o preto João
salvou Augusto das chammas, quem foi que
do telhado atirou-lhe um pedaço do caibro
para o matar, e que errando feriu o preto,
não foste tu? Depois que te escapaste de Au-
gusto, fugindo pelo muro de minha casa da
cidade, e que eu te dice que meu marido não
tinha acreditado na declaração da preta, e
que desconfiava de mim: quem foi que me-
resolveu a envenenal-o, não foste tu? Quem
me-deu o veneno, com que dei fim á vida do
Augusto, não foste tu?

Laura, muito suffocada em cólera, suspen-
ii.ii aqui o:seu horroroso discurso, ou antes
medonho «pontuado de nefandos crimes seus
c de seu amante. Este ainda lhe-dice:

—Oh! tudo isso é verdade, verdade horri-
vel! Mas quando convim comtigo nesses cri-
mes, eu suppunha quetu conspiravassómen-
te contra um marido a quem não amavas,
mas não contra o homem a quem devias a
vida, contra um bemfeitor, contra um...

—üm amigo teu, não é assim? Eu cons-

pirei contra o homem a quem devo a rida,
contra o meu bemfeitor, eporteus conselhos,
mas conspirei contra um marido a quem náo
amava; e tu dirigiste os meus passos contra
aquelle homem a quem donas dinheiro,
amizade e protecção; contra aquelle em cuja
casa tu tinhas tanta liberdade, como na tua

mesma casa! Eu assassinei a meu mando, o
tu ao teu melhor amigo!..

—E ambos nós não somos mais que dous
criminosos, e bem perversos! Nós nos-deve-
mos detestar com um ódio do inferno, e
aborrecer um ao outro'... Laura, seja não é
tempo de remediar nossos crimes, seja ao
menos tempo de lastimar-nos. Separemo-
nos, pois, e seja a nossa separação uma so

paração de mortel..
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A essa objecção o doutor responde com
vivacidade:

Náo importa: basta quo o paicça á
senhora, para que não vos demoreis eniaffas-
tal-od'ella... Si elle fusse bonilo, isso sim,
era outro caso... deverieis deixal-o muitas
vezes, quasi sempro só com cila, pelas van-
tagens quo resultariam para vossa proge-
uitura.

Desgraçadamente não é, diz ella sol-
tando um grande suspiro.

Antes de retirar se o doutor chama-vos
de parte.Senhor, vos diz elle, resta-me ainda
prevenir-vos sobre certas exigências quo
a senhora, sob a influencia do seu estado,
poderá fazer-vos o ás quaes ó preciso con-
formar-vos, custe o que custar.

Tremeis, o suor corre em bagas pela
vossa fronte escaldada: o doutor percebe:o,
mas a sua missão de medico força-o a pro-
seguir desapiedadamente.

Assim, vossa mulher poderá pedir-
vos... antes de tudo quero prevenir-vos que
náo vou inventar, o sim citar-vos factos
conhecidos da sciencia. Como dizia, vossa
mulher poderá pedir-vos que danseis sobre
uma corda bamba, que lhe arranjeis um
prato de miolos de cysne, que façais o Vosso
aguadeiro membro da academia franceza,
que lhe apresenteis um critico tão indepen-
dente como imparcial, um artista dramático
com mais talento do que orgulho, um den-
tista que exerça a sua profissão só em pro-
»eilo da humanidade soffredora, um ban-
queiro menos duro que a fechadura de sua
burra, um agiota que cuide mais da patria
do que da alta e baixa dos câmbios, um
medico que não haja pelo menos mandado
um doente queixar-se d'elle no outro mun-
do,—enfim uma porção de coisas tão ex-
travagantes como desarrazoaveis e para cujo
cumprimento torturará a vossa imaginação.
E' disto que eu queria prevenir-vos: pensai
bem.

E depois que o terrível doutor sahio,
caliis sobre uma cadeira, porguntando-vos
com visível desespero:

Mas o que será feito cm tudo isso de
minha autoridade marital? Ah! vejo-a hor-

—Tu zombas de mim?
—Não, Laura. Vae encerrar-te no fundo

de um convento, e ali ante os altares, chora
de contínuo os teus horrendos crimes... Ao
menos...

—Bem; irei ser freira. E tu vás ser frade,
não é assim?

—Irei... irei... não sei para onde... Laura,
adeos, e adeos para sempre.

E sem mais nada escutar, avança para aja-
nella, abre-a com estrondo, e saltando para
fóra encaminha-se para a cidade.

Estas criminosas declarações vos-revelam
todo o sentimento da epigraphe do capitulo
IV. Tornai a lel-a.

CAPITULO IX.
DEOS TE-PERDOE.

_K o meio dos mais horrorosos crimes ha sempre um
fundo de moralidade; conhecel-a eslá em estudai-os.
Estudemos, pois, os crimes, não em si próprios,
mas era seus resultados e em sua origem; eutão um
vúo rasgar-se ha diante de nossos olhos, e esse cubo
apresentará ao nosso exame uma face bem diversa
daquella que antes observávamos. No fim de tudo,
notemo= que os prêmios e castigos andam sempre
de envolta com os bens e com os males.
Temos direito aquillo que se-nos-promet-

rivclmontc compromcltida!.. Em vez de
governar minha mulher, é cila quem me
vai governar, » do um modo o mais abso-
luto, o mais tirânico. Ah! quanto custa
querer ser pai e no mesmo tempo con-
servar-so a autoridade de dono da casa!..
Isto vai dar-ino muito em quo pensar!..

(Continua.)

Curtas a Uilia.
2." CARTA.

Minha amiga—Fui ultimamente ao Gyia-
nasio assistir á representação dos Dous Mun-
dos, e confesso-te que não dei por mal em-
pregado o meu tempo. Estava lá aquella pes-
soinlia, que distrahio-me consideravelmen-
to, de modo que não prestei a menor atten-
ção á comedia: se delia, pois, alguma cousa
te disser, fica certa que não faço mais do que
repetir o que ouvi de meu pai.

Como te disse estava lá o C. e levamos
toda a noite, segundo a phrase dos bahianos,
a empurrar navios um para o outro. Que
olhares ternos elle me lançava! como me
parecia ler em seu semblante todo o amor
que elle confessa sentir por mim! Tu o co-
nheces e sabes se elle tambem merece ou
não que eu o ame, se merece que eu lhe
preste mais attenção do que ao tablado de
um theatro. E demais, quem ha que se im-
porte com o que na scena se passa, quando
um drama ou uma comedia é, em resumo,
uma historia de amor, e quando dessa vastis-
sima historia somos tambem uma importante
personagem? 0 drama em geral só é próprio
para os velhos e os meninos: para os velhos,
porque recorda o seu passado, os episódios
de sua vida e dos seus amores; cada scena é
uma peripécia que por sua vez já elles repre-
sentaram; cada personagem é um typo por
elles jd estudado, com quem já se tem elles
visto em contado uma oumais vezes.

Serve o drama para os meninos, porque
com o coração ainda despreveuido sobre o
bem e sobre o mal, é alli que muitas vezes
elles sonham com a gloria dos combates
vendo o typo, por exemplo, deum Modarra,

le. Eu, pois, vos-prometti, bella Emilia, dar-
vos uma historia moral; é bem: sendo assim
é justo quu eu faça algumas reflexões sobre
este desastroso passado que acabaste de ou-
vir. A' vista do quanto fica dito dilíicil eo usa
sem duvida é o determinar qual destas duas
creaturas, infinitamente criminosas, a mais
criminosa era.

Quanto a mim, as circumstancias, que
aggravam seus crimes, estão em um tão per-
feito equilíbrio, que ambas são a nossos
olhos horrivelmente criminosas; sem que em
nem-uma das partes haja a menor qualidade
attenuante, que minore a intensidade de um
tal delicto! Em ambos estes dous funestos
amantes havia, além do crime de incêndio,
do de adultério e do da morte de Augusto, o
detestável crime da ingratidão!

Parece que injusto seria quem na socieda-
de dos homens os crimes julgados fossem em
si mesmos e não pelas suas conseqüências.
Ha crimes bem horrorosos, mas que todavia
a sua influencia uão passa além do acto do
crime; são crimes, cuja perpetrarão consti-
tuem o seu principio e a sua consummaçào.
Ao contrario, outros ha, que parecendo pe-
quenos em si, a sua acção se-vai empregar

ou com os louros da poesia vendo o de um
Luiz ds Camões,, ou com o das bellas-artes
vendo o de um Raphael. Nosso sexo, minha
amiga, neste paiz principalmente, a única
aspiração qne pôde ter é a do casamento; o
theatro para nós é como o baile — um meio
de obtermos aquelle desideratum, como di-
zem os deputados. Se não queres, porém, que
seja este o único fim, porque aos espectacu-
los concorremos, nós, cuja vida não tem
ainda om passado, por assim dizer, e cujo
futuro é para Iodas o mesmo, então não sei
qual efle seja.

O publico freqüentador de theatro divide-
se em tres classes, como diz V. Hugo: na
primeira classe entram os qne apreciam o
enredo; na segunda os que preferem o est}--
Io, e na terceira os que antepõem a isso tudo
a dedamaçãa e aquillo que os francezes cha-
mam mise en____me.

Por muito làvor concedo-te que pertence-
mos á primeira dessas classes, por tender-
mos naturafanenle para o romantismo. Estás
satisfeita? Sim? Agora responde: o que é a
vida de uma moça que ama, senão um ro-
mance? Os sens enlaos, os temores que sen-
te de perder o objecto de suas affeições, os
receios que experimenta de sua fidelidade,
tudo isso não lhe dá uma nova vida — a vida
do drama com todos os seus apparatos? Si
dá!.. Então qne necessidade temos de assis-
tir á sua representação, quando nós mesmas

; já fazemos nma parte delle?
Já vês, minha amiga, que se nâo prestei

attenção ao que em scena se passou, foi por-
que tive razões para isso. Mas como não que-
ro que fiques jejuando sobre o que de bom
se deu na representação dos Dous Mundos,
socforrer-me-hei do que meu pai me disse
acerca desta comedia.

Antes disso, porém, lê esta poesia que
elle mandou-me e que diz ter sido feita por
um sen amigo, a quem a bella dos sonhos
eus não corresponde como elle deseja. Lê:

Já vou sentindo o hálito da morte
Pouco a pouco encurtar-me a curta vida;
E no triste1 espinhar de acerbas dores
Nem a voz d"an_i__ade faz-se ouvida!

em uma ou mais pessoas diversas, e ás vezes
ao travez de alguns annos.

Nós já vimos em que crimes incursos estão
os nossos personagens, e que além dos tres
primeiros grandes crimes, ha o da ingrati-
dão. Este, que entre algumas nações não é
olhado senão como um erro em si mesmo,
talvez porque não poucas vezes carece de
conseqüências funestas, eom effeito, povos
tem havido que o ten considerado como um
horrendo delicto, e como tal o tem sugeitado
ao rigor «Ias mais severas leis. Entre nós
mesmo pessoas ha que não duvidariam votar
graves penas eai punição do pae da mór par-
te dos crimes!

Gertumí.!ite faltando parece que os mais
funestos de quasi todos os crimes são a mor-
te e o ailulterie, por irremediáveis em suas
conseqüências, pois que si naquelle ha a
morte phjsica de um indivíduo, neste não
deisa de haver uma espécie de morte moral
a alguns respeitos disto a que o mundo cha-
ma honra e que ^confessar-nos cumpre) é in-
dispensável na sociedade!

f Continua.
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Que dias repassados «Je agonia! -
È como a noite me parvoe cstuna!..
Anjo da morte vela-roe o atendo,
Apoutando-me aberta a sepultara.

Mulher dos meus M-ores! não le move
Por ventura o pezarqae me entristece.
Não le move essa angustia em qoe mmh alma
Nos delírios de amor triste amortece?..

Ja sei, mulher! Ja sei—pange^te a magoa
De haveres dito qne me aa***** tanto,
E nm outro coraçào taliez procures
Em que não haja tão somente o pranto!...

Foi tão bello o passado qne me deste,
Dc tantos sonhos de nm porvir de amores!..
Porque trocasteda esperança os sonhos?
Porque me deste da saadade as dores?

E' borboleta... masaüdado-. o inseeto
Tanto dondeja qae se qaeiBU alEm...
E's borboleta - e taas liadas ans
Não procures também qaeimar assam!..

Vês este lume em qae me ahcwo ha tanto?..
Sobre elle vOa e esse lasae atra—
Que importa queime, se esse fogo c santo,
Filho do amor que os entes encadêa!?...

Anjo dos céos, am tea sorriso basta?
Dá-me um olhar qae -Borrarei contente...
Depois... embora! Cham-ne de louco,
E ao túmulo arroja o iafcüs demente!

Agora passe-Doc aoassampto de qne pri-
meiro tratávamos.

Dii men pai qne a comedia ê da escola
moderna, e que se não rivalisa oom At Mu-
Urres de mármore oa com O atuado equi-
toco, não lhe Eca muito inferior. O assump-
to é o seguinte:

Uma mulher, cajo anrido morreu, vê-se
na necessidade, paia fartar-se á miséria, de
viver com nm d'esesjpJ_i.aalrofos, que infe-
lizmente ahund.ni por toda parte e que cm
troca de sua honra dã-lhe sedas, galas, car-
ruagens e palácio.

Essa mulher que não havia ainda amado,
porque o seu casamento fura apenas resulta-

do de conveniências, vem a apaixonar-se por
um joven poeta, que de operário passou a
freqüentar os estudos, protegido por um pri-
mo também operário, com quem elle mo-
rava, e quo o soccorria com o frueto de sou
trabalho a ver se era possivel aproveitar
aquelle bello talento.

Antes porem de continuar e para. maior
acilidado da exposição, deixa que te diga
os nomes dos principaes personagens da co-
media.

Fernando á o joven poeta que louca-
mente se apaixona por Constança. Esta luta
muito tempo comsigo mesma para nâo ser
infiel á Seabra, que no entanto vem a des-
cobrir o segredo daquelles amores, por uma
perfídia de Genoveva, preceptora d'ella.

Seabra excogita todos os meios de fazer
Fernando cahir da estima de Constança;
entre outros accende o facho do ciumeem seu
coração, dizendo-lhe que Fernando tem uma
amante com quem vive. Constança para
certificar-se vai á casa que lhe indicaram,
e lá encontra com effeito uma joven e ünda
costureira, chamada Margarida, que, em
vez de amante, porém, era sua prima e
irmã de Francisco, o operário de que fal-
lei-te.

0 ciúme pois em vez de extinguir o amor,
como Seabra pensava, servio para ateal-o
mais.

Um dia jantavam em casa d'esto ultimo
vários amigos e entre elles Fornando. Seabra
prepara uma scena de escândalo; manda
chamar Francisco para encommendar-lhe
umas obras e proporciona aos dous amantes
alguns momentos parasefallarem. Elles com
effeito aproveitaram-n'os; e quando se acha-
vam uo mais doce de seus enlevos, eis que
Seabra os sorprehende, mal podendo conter
a cólera quo o abrasava. Lança em rosto
á Constança toda a sna perfídia, os sacri-
ficios quo por ella tem feito, as sedas, os
brilhantes que lhe tem dado etc, tendo ape-
nas em resposta mil protestos de que elle não
foi ainda atraiçoado. Diz que ó verdade o
amor quo por Fernando sente, mas que esse
amor ó um affecto intimo,o mais querido dos
seus sentimentos, o quo como fora livre

em vender-lhe o corpo, também o devia ser
em dedicar aquém quizesse o seu espirito,
gí,Nesso ínterim os demais amigos que so
I achavam na sala do bilhar, chegam prece-
dendo poucos instantes a Francisco.

Fernando está em pé, pallido, com o peito
arquejante. Sen primo entra, reconhece-o
e quer lançar-se em seus braços, mas elle
o repelle dizendo não reconhecel-o. Está
n'aquelles salões em que tudo é seda e da-
mascos, está em presença de sna amanlc
dona daquellas riquezas, não podo e não deve
ter um primo, cujas mãosealejadasinculcam
ser um pobre operário!

Ateam-se as chammas. Francisco _maldi-
çõa seu primo e aponta Constança como causa
de tamanha ingratidão. Seabra por sua vez
diz ante todos que Fernando não passa de
um miserável operário, que não tem outros
recursos quo os dados por sua prima, sua
amante, com quem olle vive. Ahi Francisco
pede a Fernando que deffenda a honra daquel-
Ia moça que era sua irmã, este porem con-
tinúa .aliado—A desgraça por demais já pe-
sava sobre elle.

Estamos no ultimo acto. 0 scenario repre-
senta a triste mansarda dos pobres opera-
rios. Margarida está só e não sabendo ainda
do que se tem passado, espera por Fernando
e por Francisco.

Batem, vai ver quem é, e entra Constan-
ça, que depois de algumas hesitações conta-
lhe todo o oceorrido. Margarida, que d'esde
muito tempo também amava a Fernando com
todo o enthusiamo de um joven coração,
trahe o seu segredo. Constança já o sabia
e promette que fará com que se casem, pois,
retirando-se do mundo para entrar para um
convento como pretende, está certa que
Fernando não lhe recusará aquelle seu ulti-
mo pedido.

Com effeito assim acontece, casam-se e
depois de alguns episódios, que não tenho
tempo para especificar, termina aquella bella
comedia.

Confesso-te, minha amiga, que já estou
cansada de tanto escrever-te: mas não quero
terminar esta sem dizer-te que desempe-
nharam os principaes papeis da comedia

O DESTINO
ro-U-sce ouçam.

POE

CE_A<Q A. A. (EStüS
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Se o meiiico tivesse se demorado mais
dous minutos em logar de uma enferma
encontraria um cadáver.

A medicina salvou a doente O Dr. Jorge
tinha 36 annos; era de altera regular, cabel-
los pretos, nariz grego, bocca bem confor-
mada, os olhos eram da còr dos cabellos.

Nos traços de sen semblante lia-se a bon-
dade da sua alma.

Apezar de moço tinha já a sciencia dos
mestres.

Caritativo como oDr. João Alves Carneiro,

o Dr. Jorge quando era chamado não per-
guntava se ia para casa do rico ou do pobre

Sendo procurado para ir a casa da ma-
drinha de Julia, apresentou-se prompta-
mente, o fez triumphar a sciencia de Hypo
crates,

Julia no fim de algumas horas recuperou
a intelligencia, mas depois cahio em estado
do abatimento o do espasmo

O medico não a abandonou, zeloso e provi-
dente dedicou toda attençao á sua doente;
porem a pobre moça tinha ainda que soffrer;
foi atacada de uma paralysia que matou-
lhe o movimento do metade do corpo.

Continuou o medico as suas visitas.
Decorreram assim dous mezes.
Todos os dias um velho passava pela porta

da casa de Julia o procurava saber do sua
saude; quem elle fosso a moça não o sabia.

De seu pai não soubera mais noticia
alguma.

Certos pais por qualquer falta des filhos
esquecem-se delles e os abandonam: fazem
como os carcereiros, que ás vezes deixam
os condemnados morrer nas lages das prisões.

Antônio da Silva perdeu no jogo da lote-
ria a pequena fortuna que tinha; a ambição
roubou-lhe o dinheiro. Vendo-se pobre e

tendo perdido sua mulher, tornou-se me-
lancolico, e como Carlos o Temerário que
por ter perdido uma batalha nao quiz fazer
mais a barba, assim Antônio da Silva vendo
exhaustaa sua fortuna e morta a sua mulher,
começou a deixar crescer a barba e vio cm
breve tornarem-so brancos os seus cabellos;
lambem Danglas achando se pobre, vio, mi-
rando-se nas águas do Tibre, os seus cabel-
los tornarem-se brancos do um dia para
outro.

Julia cada dia experimentava melhoras.
Sentia grande praier quando o seu medico

cheava e parecia-lhe até quo a parte de
seuDcorpo, que estava privada do movimento
experimentava alguma excitação com a pre-
seoça do Dr. Jorge.

Já então o coração do Julia amava o
seu medico.

Muitas vezes quaedo o Dr. Jorge se reti-
rava ella bafejava sobre um espelho que
tinha junto ao seu leito e escrevia sobre
o vidro o nomo do seu medico; o mesmo
fazia Mlle.. de Montpensior para declarar o
nome do homem que amava.

O Dr. Jorge demorava-se nas suas visitas;

parecia também quo havia já alguma cousa

quo prendendo o coração do homem, retinha
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e perfeitamente, nada deixando a desejar, as
Sras. Gabriella e Ludovina; e os Srs. Mou-
tiiiho, Furtado Coelho e Heller.

Estás satisfeita com a descripção que te
fiz? Si não está melhor, si não foi mais extensa
a culpa não é minha; pensa e verás si não
tem razão a

Tua amiga,

Célia.

A VIRGEM DOS SONHOS MEUS!

Reclinada em abandono
Sbbre um leito de jasmins.
Dormia ligeiro somno
Cercada de cherubins,
A virgem dos sonhos meus.

Sobre o collo alabastrino
Pela briza bafejado,
Tinha o cabello áureo fino
Em desalinho espalhado
A virgem dos sonhos mous.

Sobre as faces duas rosas
Entre-abertas se mostravam,
E tão lindas, tão mimosas,
Jubilosas perfumavam
A virgem dos sonhos meus.

Sobre os olhos cor do céo.
Sem rivaes na terra ter,
Lançado por Deos um véo
Socego vinha off recer,
A virgem dos sonhos meus.

Sobre os lábios de carmim
Um sorriso desusava,
E julguei-a um seraphim
Esquecendo que mirava
A virgem dos sonhos meus.

Sobre o ar que respirava
Um perfume se espargia,
Que suave embriagava
A virgem que ora dormia,
A virsem dos sonhos meus.

o medico acostumado a fazer visitas de mo-
mentos.

Depois de trez mezes estava Julia res-
tabelecida; tinha recuperado toda a sua sen-
sibilidade e movimento.

Então disse-lhe o Dr. Jorge:
—Está satisfeita a minha missão, desejo

que a saude agora não vos abandone mais.
—Obrigada, Dr., e peço-vos que accei-

teis essa lembrança da vossa doente; e deu-
lhe uma cruz de coral que trazia presa ao
seu pescoço.—Eu vos agradeço, e guardarei esta da-
diva como uma lembrança do anjo que
salvei.

ODr. Jorge amava a Julia.
Quando ainda essa moça estava tão des-

figurada, que dir-se-hia ter no semblante a
imagem da morte, parecia que o Dr. Jorge
ja achava no rosto da sua doente todo o
encanto e belleza. Então já elle amava a
sua enferma.

Esquecia-se de tudo quando vinha á
casa de Julia, e só se lembrava dessa mu-
lher a quem dera ao principio a vida e de-
pois a sua alma e coração, vendo que o seu
amor vivificara o coração de Julia, detormi-
nou pedil-a para esposa, mas não querendo

Sobre o seio do christal
Palpitava com brandura,
O coração virginal
D'um id'lo do formosura,
A virgem dos sonhos meus.

Sobro a cinta delicada
Qual o calix de uma flor,
Tinha a dextra descansada
A virgem do meu amor,
A virgem dos sonhos meus.

Sobre mantos verdejantes
De boninas matizados,
Censervava fluetuantes
Os pesinhos delicados
A virgem dos sonhos meus.

Vendo-a assim só, entre as flores
A face tentei beijar-lhe,
E ebrio por mil odores
Nem se quer pude tocar-lhe,
A' virgem dos sonhos meus.

Não recuo... insisto ainda
Arrebatado de amor:
E beijando-a assim tão linda,
Conheci ser uma flor
A virgem dos sonhos meus 1

Thomas Cameron.

08 HOMENS
JULGADOS PELAS MULHERES.

(Continuação do n. 1062).
AMABILIDADE.

Certa senhora censurava uma sua amiga
por amar um homem muito feio; esta
disse-lhe. « Elle já vos fallou terna e apai-
xonadamente?—Não, respondeu a primeira.—Então, replicou a segunda, não podeis
julgar se elle é amável ou não.»

(Mme. duqueza de Orleans).
¦¥¦

Muitos homens deixam na porta dc sua

commovera pobre moça, que á pouco deixara
o leito da doença e do martírio, despediu-se
daquella que a sua alma já lhe tinha dito
que devia ser a sua noiva.

—Até aqui, Dr., viestesa esta casa como
medico, agora podeis continuar a vir corno
amigo.

—E desejo, por Deos, D. Julia, quo em
breve possa vir aqui buscar a minha feli-
cidade.

—O medico despedio-se de sua amante.
—Esperai, disse um velho entrando no

quarto dc Julia.
A moça ficou pallida como o cortinado

do sua cama.
—Destes vida a esta moça, agora peço-vos

que lhes dês posição,—Meu pai, disse Julia abraçandoosjoelhos
de Antônio da Silva.

—Senhor, quanto vos devo...
—Nada tendes que agradecer-me. Doutor,

tudo provem do destino. Vendo-me pobre
e morta minha mulher, vim para esta pro-
vincia. Todos os dias passava pela porta
desta casa e perguntava pela doente que
aqui havia. Só Deos sabe quanto soffria então
a minha alma. Estava arrependido da des-
graça que tinha causado a minha familia,

habitação a am.ihilidade seduetora dc queandam revestidos na sociedade.
(Lady Penington).

AMANTE.
Um amante é um homem em cujas mãos

nma mulher abandona a sua reputação o
ventura; é quasi sempre a garganta do lobo.

(Mme. Agla., Adanson).
* *

As mulheres não são dispostas a julgar o
coração dos seus amantos senão pelo seu
próprio coração, que tem pouca semelhança
com a natureza áspera dos homens. D'isto
resulta que cilas os amam pelas qualidades
que lhes dão, e não pelas que elles possuem,
as quaes raras vezes merecem ser amadas.

(Lady Blessihgton) .

O homem capaz dc ser amigo de uma
mulher joven, sem procurar tornar-se seu
amante, é sem duvida alguma de uma na-
tureza superior.

(Mme. Flora Tbistan).

A Illma. Snra. D. F. oe V. B.
Por occasião de fazer ouvir as melo-

pias de skd canto na noite UE 3 DE
JIII. 110 DO corrente anno.

Que mágico enleio! que doce harmonia
Inspira o teu canto suave argentino!.
Por elle le amei, por elle dizia
Que eras um anjo—um ente divino!

Agora conheço o quanto a natura
Em ti se esmerou nas prendas mimosas,
A graça, a belleza, a maga ternura
Esmaltam teu rosto de flores viçosas.

Mulher adorada! Visão sempre bella!
Atlende á pureza de minha paixão.
Só quero te amar, ó linda donzella,
Só quero que imperes no meu coração!

+ + *- *

—A decifração da charada do n. antece-
denle é Paninho.

mas não queria ver a minha boa Julia se-
não no dia em que lho podesso dar alguma
felicidade...

—Meu Pai...
—Escutai. Sei, Doutor, o que fizestes para

salvar a minha filha.
—Fiz o meu dever.
—Sei também do amor que existe no co-

ração do amhos. Appareceram, Doutor, mui-
tos pretendentes a mão de minha filha, a
todos cila se recusou, parecia que o seu
coração não tinha nascido para o amor, en-
tretanto assim que vos vio parece que co-
ineçou logo a amar-vos; foi pois o destino
quem fez nascer tão depressa esse amor entre
vós, como se um tivesse nascido para o outro.

—E assim é tudo; quem diz ao pássaro
como deve formar o seu ninho? quem diz
á roseira—dá flores e cresce? quem aponta
á estrella o giro que deve seguir? quem
mostra ao coração da mulher o homem,
que deve ser o seu esposo? Deos, o destino!

—Deos vos reunio, Deos vos abençoe!
Fim.

Tv-pograpliia de Paula Brito
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