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A MARMOTA.
Publica-se âs terças e sextas (embora seja dia santo), na — Typaffrapttla de Paula Brito — praça da Constituição n. 64, onde se assigna a õjpooo rs'

por seis mezes para a corte* e63>000r«. para fóra, pagos adiantados. As. avulsos, 120 rs.

O Governo e a Praça.
(Questão d» dia.)

Correspondência familiar entre dom
amigos.

CARTA VI.

Pvthias a Damos.

As reflexões que Vm. enunciou na sua
segunda carta, meu caro Dainon, poupa-
ram-me o trabalho de entrar na ordem de
observações que n'clla se contem. Dou-lhes
ornais completo assenso o npplaudo-as como
as mais discretas que sobre esse ponto po-
deriam ser apresentadas.

Confirma-se assim a persuasão, em que
estou de que a ferramenta de artista, se
lhe calleja as mãos, serve ao mesmo tempo
para aguçar ainda mais os fios de sua in-
tclligeiicia.

O que Vm. escreveu, meu amigo, con-
duz-nie naturalmente ao centro da questão
do dia, da questão incandescente, que. na
actualidade preoecupa os espíritos o merece
carear a attenção geral.

0 FILHO Dü FESC4D0R
Romance Brasileiro

ORIGINAL
POR

ANTÔNIO GONSALVES TEIXEIRA
E SOUSA.

(Principiou no n. 1063.)
O indivíduo morto não pôde tornar á vida;

eis a mais horrível conseqüência do homi-
ridio, e é que o mal feito está eternamente
feito I No adultério ha quasi o mesmo, além
de envolver, quando menos, dous crimes,
o perjúrio, em menoscabo da fé dada em
face dos altares, e a infâmia lançada sobre
um indivíduo, ou sobre uma familia inteira.
Além de que, este crime pôde, mais tarde,
implicar um furto, isto é, o filho de um
estranho herdando de um homem, que não
_ seu pae, e a quem seu verdadeiro pae fez
grave affronta; isto no adultério da parte da
cônjuge; mas como esta possibilidade nem
sempre se-realisa, não a contaremos, como
uma das conseqüências deste crime; nem
tfio falto de eonsequencias funestas é elle,

E' facto, que todos sentem, porque a
todos impressiona, que o intermediário de
todas as permutas, de todas as transaeçõès de
compra e venda, so acha grandemente desa-
preciado.

Por mais quo se cansem certos indivi-
duos em sophismar a causa d'esse facto,
não conseguem dissuadir aos que estão con-
vencidos do que a oiigcm de similhante
calamidade está na superabundancia de no-
tas, que tem abarrotado a circulação.

Ha ahi uma verdade, cujo brilho cm vão
buscam offuscar; porquo ella tem por ali-
corces algarismos infalliveis, e a linguagem
dos algarismos responde a quantos artilicios
suggiram-so aos sophistas da situação.

U'onde provem essa superabundancia,
senão dos estabelecimentos bancários, aos
quaes Toi dada tão imprudentemente a fa-
cuidado de emitlir essas illusorias promes-
sas de pagamento ao portador, que ahi
circulam?

Imprudcntcmenle, digo, porque cra bem
fácil conhecer que em um paiz como o nos-
so, ondo o meio circulante consiste cm pa-
pel moeda inconversivel, autorisar a crea-
ção de bancos de circulação sem a obrigação
de trocar os seus bilhetes em metal, foi o
mesmo que autorisal-ns a desacreditar esse

que precise meras possibilidades. Sempre
que se-vò o marido de uma adultera, esta
infâmia é recordada: sempre que se-vò seus
filhos, esta affronta vem apollo! e o parce
sepultis não serve de barreira a uma tão
funesta memória I

Trazei agora á vossa imaginação as desor-
dens, a immoralidade levadas ao centro de
uma familia, o máo exemplo para os filhos,
e a immoralidade para eom a sociedade, e
vede si este crime carece de alguma conse-
quencia que não esteja desde logo no domi-
nio das realidades?

Podemos pois concluir que os crimes mais
horrorosos em suas conseqüências, por irre-
mediaveis, são o homicídio, e o adultério!
Entretanto parece que nações existem qne
o tem considerado como uma passageira ga-
lanteria de moços facetos, e de senhoras ( a
quem hoje chamamos do grande tom).

Todavia, o homicídio pôde algumas vezes
ser justificado pela defeza da própria vida,
da honra, da fazenda, iSc. (Sc.

0 adultério porém nunca será justificável:
não obstante alguém haverá tão indulgente
que queira minorar sua intensidade por causa
de alguns máos tratos, abusos de alguns
maridos, faltas de certos necessários, (Sc,
porém bem miseráveis são semelhantes des-
culpas, mas demol-as de barato.

Quanto á ingratidão, parece que nada, e
nada absolutamente a pôde, nem levemente

meio circulante apresentando-lhe no mer-
cado concurrentes em grande abastança.

O effeito não podia demorar-se, não po-
dia ser differente. E foi a baixa do valor
do meio circulante, em relação ao padrão
que a lei estabeleceu, 49 rs. por oitava do
ouro de 22 quilates.

Se, pois, a causa foi essa, se o papel dos
bancos motivaram estadesapreciaçãoda nossa
moeda, qual ó o remédio que espontânea-
mente surge á mente de qualquer pessoa.'

E' da evidencia, passou a ser uma das
máximas admittidas pelo senso universal,
que, lírada a causa, cessa o effeito. O reme-
dio, pois, está em tinr a causa pernicios-
de tão deplorável effeito.

Suppriini os bancos, porque o interesso
de alguns indivíduos não pode prevalecer
sobre os da sociedade inteira, e quando esta
reclama contra um mal que afflige a cm
todos os sens membros, a primeira obrica-
ção de quem a governa é acudir immedia-
tamente com as medidas, que atalhem o
desenvolvimento do mal, o attenuetn, o ex-
tinguatn.

Se a suppressão não é precisa, suspenda-
se, limite-se essa faculdade de encher cada
vez mais a circulação de notas inconversi-
veis. Obrigue-se a cada um dos bancos a
fazer o que é essencial á existência de todo

desculpar. Perguntai ao ingrato: — Porque
depois que enriquecestes espalhastes espi-
nhos no amigo terreno, que durante vossa
miséria vos-dava o precisado pão? — Quo
responder?

_N'este outro crime pois haviam incorrido
os dous adúlteros: um contra o seu bemfei-
tor, e outro contra o seu bom amigo 1 Demais,
com quanto seja indesculpável o abandono
em que o amante deixava a Laura, ella tinha
dado umu triste idéa de si, e de todos os
seus costumes, quando dice-lhe que com
um amante havia fugido da casa paterna.
A fuga de uma donzelia da casa de seus pães
para a de um amante, é sempre um mui feio
crime. Com effeito, o jus que cada um iem
á sua felicidade parece desculpar a donzelia,
que, ouvindo da bocca de seu pae, ou tutor,
estas terríveis palavras:—Ou te-casarás com
F...., ou te-encerrarei num convento, ou
cárcere privado,—sahe da casa paterna para
a de um bom parente, ou de um honrado
depositário, até o dia de suas núpcias com o
objecto do amor de seu coração, pois que
se não pôde resolver a dar a mão de esposa
aquelle a quem não ama, e que suppõe inca-
paz de a felicitar; por isso que, preciso é
eonfessar, ninguém pôde formar a dita d'ou-
tro a seu bello-prazer.

Dicemos que o abandono em que o amante
deixava a Laura era para elle uma falta in-
desculpavel, porque tendo essa mídher em-
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o banco regular, isto é a trocar por ouro
os seus bilhetes, quando ao portador assim
convier. ,;¦'.

Eis o hi o que devia fazer o governo do.
paiz, eis ahi o que pretende fazçr, se ksr.
câmaras legislativas lh'o permittirem. O g(t-.(
verno, se não se desse pressa em procederassim, daria mostras de incapacidade; cha-
niiiriii sobre si a animadversão da commu-
uidade in*eira.

Da cointiiunidado inteira, sim;. porquecontra essas providencias tão. acertadas e
tão necessárias unicamente lévantá-se uma
ciasse de indivíduos, e ó a dos interessados
ua permanência do mal que nos aíflige,
dos que auferem lucros d'essa grande van-
-agem da emissão concedida sem condição,
som retribuição.

A esses não pode convir que a emissão
seja restringida ou suspensa. Elles applau-
diriam a indifferença que acaso o governo,esquecido dos seus-deveres, mostrasse em
face do soflfrimento geral.

Desagrada-lhes o procedimento contrario
e levantam altos gritos Ninguém so admira
de clamores taes. São os do interesse ferido
em seus cálculos, etn suascouibinações; mas
do interesse egoistico, quo quer ir por dian-
te embora esmague om sua impetuosa car-
rcira as conveniências da maior parle da so-
ciedade.

Bem vè que me refiro ás representações
qne tem sido formuladas contra o projectoem que o governo formulou o remédio ao
mu! existente.

Attcuda bum, meu amigo, ao contexto
de taes representações; attenda ás pessoasoim cujo nome são trazidas á presença dos
poderes públicos e diga o que pensa a tal
respeito.

Não vê que todos vão bater no mesmo
ponto, a conservação da querida emissão a
i|iic certos indivíduos devem a sua descom-
munal gordn-a? Não vê que os signatários
on sáoos t_eso6_.o_ou gente que d'el!os pre-

;i-i.ernida sido arrasüada a toda sorte de
crimes por esse malvado, justo era que dalli
em diante mutuassem suas sortes, e todas as
conseqüências de seus crimes. Além de que,
quando um criminoso convicto soffre a fia-
gellante idéa de seus crimes, o remorso omais cruel, e que mais horrivelmente mas-
üga a sua consciência é a compaixão dos queignoram seus crimes; porque elle sabe, esabe muito que essa compaixão é a ingênua
iilha de uma alma boa, que vive na ignoran-
cia desses hórridos feitos, e que essa pessoacompadecida, sabendo os seus delictos, bem
que não retirasse a sua compaixão, ou antes
piedade do criminoso, que soffre, diria com-tudo em sua alma:—Soffre a pena de seusdelictos... Deos é justo!—Deste modo só ácompaixão de seu amante, verdadeira com-
paixão, era a única a que Laura devia ter
direito e elle á delia, sem a mazela das
cruentas fúrias do remorso: mas a sorte dos
malvados é tão desgraçada, que b'gando-se,
e amando-se todos os similhantes, estes se-ligam, e jamais se-amam, e antes quasisempre se-aborreeem interiormente!

E na verdade, se uma mulher casada, seuma mulher que ama pensasse cinco minutosantes, uma de adulterar e outra de trahir,certo não haveria adúlteras, nem tão poucopérfidas; porque o pensamento que deve Idgõassaltar e espontâneo em ambos os culpados-da parte do homem que aconselha ao crime '

cisa, porque participa dos lucros do tal einis-
são o cOnstitúio-se dependente d'felles 

"poi"

dividas o obrigações? 
y ''

i Tivessem de ser ouvidas as classes pire-
júdicadás pelo esladp actual do /cousas qlio_vão de dia em dia eirimagrecendopor manei-:
ra espantosa!... Houvesse quem reunisse as
suas assignaturas em petições!.'.. 'Então se conheceria quanto avulta o nu-
mero dos queixosos e portanto dos queapplaudem 9 governo por saber cumprir asua obrigação, dos que lhe agradecem porquerer curar essa chaga saniosa que ameaça
transformar-se brevemente em formidável
cancro.

Ao clamor que se levanta da parte de
tantos afflicto. da situação presente, á evi-
denciados soffrimentos qúecslão patentes o
comprovados pela maneira mais irrefragavel,
btisca-so responder com uma objecção de
singular natureza,

__ Os sophistas rcpellidos em todas as posi-ções, derrotados em campo razo c na esta-
cada, acastcllain so 110 frágil baluarte dVssa
objecção.

Iteconhecem afinal quo a medida é boa,
mas ponderam quo a occasião é má. porquea producção do paiz tem escasseado, porquea Europa arde em guerra, porqueIsto quer dizer « Conservai as cousas no
estado actual, deixai os bancos augmentar a
enchente do papel inconversivol, consenti
em que o meio circulante vá baixando 11 té
que a sua d-sapreciação equivalha 11 50 ou
00 por 100. Então, sim, deveis cuidar de
remediar: a guerra estará acabada, a pro-ducção do paiz terá crescido ».

Sim, nioii amigo, é uma verdade. Se 11•lesapreciação etn que vai descoudo o meio
circulante não deparar um obstáculo po-deroso e enérgico, voltaremos 11 esses tem-
pios calamitosos em que 50 mil réis ein pape!eqüivaliam a 20 em ouro, em que se
calculava commuiiienlc os preços, cm moeda
forte e em moeda imaginaria.

este:—Ella trahir-rae-ha algum dia, como
hoje ao sen marido ou ao seu amante. E ila
parte delia:—E'um homem que nie-acon-
selha ao crime, que destroo a minha repu-
tação, logo é um infame, Demais, ou elle
ama-me, ou não; se-ama-mo deve amar a
minha reputação, o meu socego, meu bem
estar e aminhahonra; mas ellequcme-acon-
selha a deshonra, logo mo não ama, e então
busca-mo guiado lão somente por um sóiili-
do deleite. Emfim, quando o meu crimo fòr
descoberto elle por-se-ba a salvo, e a mim
ficará a alii-onla, a vergonha, o horror dosmeus crimes e quem sabe se a morte!

Nem se-opponha a esta razão o-poder do
segredo; e podemos estar certos que muito
ma! vai quem muito se-fia de um segredo:
além do que não ha segredo em negocio ai-
gum sobre a-terra, quando esse negocio é sa-
bido por duas pessoas.

Quanto ao dizer o amante que acreditava
conspirar unicamente contra um marido não
amado por sua mulher, e não contra seu bem-feitor, miserável desculpa era, fosse ou uão
amado delia: e que lhe importava? elle haviasempre conspirado contra o seu amigo!

0 que ó verdade é que, passados os pri-meiros momentos de enthusiasmo de amor,
os crimes commettidos durante essa terrível
cnse de-.Ilusões, assoberbam aos olhos dos
que já pensam a sangue frio, com horrorosas
cores, e debaixo de hediondas fôrmas; e uma

r Chegados a esse extremo a que estaremos
reduzidos? O que será das classes que vivem'de vencimentos fixos, de jornaes marcado*
de salários determinados em contractos?...

. E cruze no entanto o governo os braços
0 olhe impassível pnra tudo issol Mas es-"-pere 

pelas tempestades da desesperação pu-blica que surgirão de todos os rumos e
virão punir a sua criminosa indifferença.

O remédio que o governo pretende dar
ao flagello, que nos está lastimando, é,
Damon, o mais opportuno assim como é o
mais acertado. Adial-o para daqui a alguns
annos on ainda para daqui a alguns mezes
importaria o mesmo que deixar o incêndio,
que principia, ussenhorear se do edifício
interno, para apagal-o então: seria o mesmo
que, em vez de cauterisar desde logo a ul-
cera, consentir qne se converta em cancro,
que oceasione a gangrena.

Pytuias.

Rasa «1» OiiTidor.
Um velho afflicto e desesperado fallou-me

assim:
« Não se deve passear com mulher e filhas

pela rua do Ouvidor'
« Não torçam o sentido das minhas pa-lavras, o que digo refere-se a negócios do

algibeira.
« Dante escreveu na porta do seu infer-

no « nào entra aqui a esperança; » podia-seescrever na entrada da rua do Ouvidor—
aqui chucham-se os cobres!

« A rua do Ouvidor é uma rua diabólica
attenlatoria e inimiga da economia das alsri-
beiras!

« Para mim é a peior rua da cidado, acho
mais formosa a rua de Mataporcos!

« Alli apanha-se o dinheiro como o ca-
çador prende os pássaros nos laços que arma
110 caminho!

ci E' uma rua diabólica!
« De noite está illuminada que- parece

vez apparecendo a reflexão sobre esses cri-
mes, o amor então já á muito difficil!

Eu bem sei que alguém haverá de uma
alma também formada que negue uma possi-
vel credibilidade nos crimes desta mulher:
mas cumpre o não conhecer o de quanto i;
capaz o coração humano para negai-a. Ob-
sorvemos de passagem que, quando uma
mulher chega 11 ser perversa, não ha crime
por horroroso que seja ante que recue o
seu einperonbiido coração: istoé raro, é bom
verdade, mas tem acontecido. Indubitavel-
mente o numero dos homens máos ó sobre-
modo maior que o das mulheres, ninguém o-
poderá negar: mas ninguém poderá egual-
mente negar a asserção que avancei antes so-
bre a perversidade de uma mulher, endure-
cida e já muito familiarisada com o crime.

Laura cia, pois, uma mulher cruel {talvez
porque Unha aprendido a-sel-o!)... -tinha
mesmo um gênio infernal, e era vingativa.
Deixaria ella impune o seu falso amante, o
complice de seus crimes, o homem que a-
abandonava? Ficariam sem vingança a dór e
o ultraje que acabava de soffrer! Por sua von-
tade, não. E que fará ella?

Meia hora depois da retirada do amante,
um viajor nocturno devora caminho, a longos
passos, da Copa-Cabana para cidade: ao en-
trar em uma pequena mata, ouve-se o estron-
do de um tiro, e o viandante tomba ferido c
moribundo... 0 assassino foge, segundo de-
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um salão de baile. Alli vô-se uma loja
cheia de vestidos; parece o guarda-roupada rainha Izabel de Inglaterra, qúe pos-
suia dous mil vestidos!

« Minha mulher com' um sorriso, que
sem duvida alguma foi inventado pôr Eva
quando queria pedir alguma cousa a' Adão,
me diz baixinho: ""•"'

—Aquelle vestido eátáva próprio para o
baile do nosso compadrel

—Pois a minha' carteira ó acha muito im-
próprio! '

« Mas lá compro 0 vestido.
« Primeira bomba qüe leva este seu criado.
« Alli Vê-se uiha casa atopetada de jóias,

parece uma rtiria de brilhantes; lá está um
i-ollar tão rico como o que o Cardeal de
Koban comprou para dar a condessa de La-
mothe'

—Papai, áquelles brincos estão bonitos,
parecem com os da prima Carolina; se eu
tivesse uns brincos assiiül

« E Ia so compram os brincos, e eu levo
segunda bomba!

« Mais adiante está uma loja de rendas,
que podiam servir de enfeites a uma rainha!

« Ainda alli vê-se uma casa cheia de flores
quo parece um jardim!— Papai, aquellas flores concordam com
as fitas do meu chapéo!

—E não concordam com a minha alsi-
beirai

« Mas lá compro as flores, e este seucriado leva terceira bombal
« Vê-se alli uma loja cheia de cabel-loiras, de mascaras e bigodes; meio mundoacharia acolá barbas e cabellos para disfar-

çar-se!
« E ainda este seu criado chupa umabomba comprando uma cabeleira!

Que rua de tentação
E" a rua do Ouvidor,
Vê-se alli feitiçarias;
Oue enganam 

"o 
comprador.

pois se-soube, e o assasinado exclama comvoz fraca: —Eu morro... Deos é justo.Ao mesmo tempo um rebuçado, cobertocom um grande chapéo, chega-se ao mori-bundo, e com voz medonha lhe-falla— Fio-nndo, dicestes bem: Deos é justo, Florindol>eoste-perdoe!..E fazendo brilhar a luz dèuma lanterna furta-fogos, accrescentou emsua voz natural:-Conheces-me?0 moribim-«lo encara-o, solta um grito de horror e deespanto, e expira...

3
Eu gosto de 8. Christovão,
E da rüá dó AteWádo'
Más se voú á áó Oqvidflr' '
Fico logo incòinmouadór '

,. f. Açólá y§-sé uma casa cheia de boné-,
cos e animara; paiwie^uro rtinseb, Táeslá
1,111 ,êa,9 ovando _t-_cara, um cão beijando
outro, um macaco tocando gaifona!"Sb alginira-rrmltieT drrilca visse aquellabicharia, diriaaquetudofjiqniHóera feitiçoo arte do feiticeiro! í7

-tpapaiv ên queria aqpelle boneco ilartdar a mano Jtrca. •
« E lá vai o meu ultimo vintém, com-:

prando o boneco!
« E aqui estou com a minha carteira vasia

c batidd colho tini chapéo de pasta!« Ahi para que hão se supprime das Fre-
guesias da cidade a rtla do Ouvidor!

Seria preciso possuir a fortuna de Lord
Duque de Bucclcngh. que tem 288 contos
do rendimento por anno, para passear todos
os dias com a mulher o Glhas pela rua do
Ouvidor!

« Não levo mais a minha mulher e filhas
á rua do Ouvidor: só o farei se a minha
ametade começar a ver menos do qiie vôagora. Quanto as minhas filhas, só irão aquel-
lus, que a pouco tiverem deixado o berçoo o cinteiro; ou então só irei a essa ruadiabólica com toda a familia, quando esto
seu criado for Lord inglez e rico como omarquez de Bridgewaterl»

Apoiado, muito bem, exclamei eu cum-
primentando o velho, como se elle tivesse
feito um discurso na Câmara dos Deputados'!l

.; a. a.
arte de governar as mulheres.

QIUHTA rilASC.

IJEPOIS UE MÃI.

(Continuação du numero antecedente.)
Está alli dcitadinbo no seu berço e u

CAPITULO X.
A MINHA PONTABIA FOI MORTAL.

Quando no ferido dos bosques julgamos que são asarvores os nossps únicos companheiros, nós somo.sein o saber, espreitados por olhos qué vêem. Quan-do em nossa própria casa acreditamos estar a susou com um Bei amigo, um ouvido inimigo nos es-cuta. Entre a escuridão da noute divagam phantas-mas vigiadores, que revelam ao dia todos os myste-nos da noute. Não ha, pois, sobre a terra occasiãonem tempo, nem logar que seguros nos sejam.
Ficamos ao facto de todos os acontecimen-los passados; estamos senhores de todos ossegredos de Laura; conhecemos o seu aman-te, e os crimes produzidos por esse nefandoamor. Agora resta-hos saber quaes novossuecessos levaram a morte e a punição aomuito culpado e assaz punido Florindo

{__yX?mT^W\m. sua dc0Ví> cheia de,furor, tendo visto fugir-lhe o seu refalsado

amante, pois bem. Laura não divaga pormuito tempo incerta sobre o partido que de-
ve seguir; ella escreve uma pequena carta, e
por um seu escravo a-envia ao seu desuno;
era muito perto. 0 escravo vòa, segundo as
ordens de sua senhora: elle chega, entrega a
carta a quem ella era remettida,' e poucinle-
pois um homem é introduzido ;i presença de
Laura.

—Apenas recebi a vossa curta, senhora
Laura, em que me-mandavas chamar, e com
pressa, vim satisfazer-vos.

—Obrigada, Snr. Marcos: os momentos
fogem, e eu quizeraaprovcital-os...—Então fallai.

—Haveis de estar lembrado que a todas
as vossas amantes cartas a mim dirijiiJas sem-
pre vos-respondia, que motivos oceultos me-
impediam de' arreceber os vossos obséquios?

—Bem me-alembro.
. —E si hoje fôr mister um sacrifício para

que sejam destruídos esses motivos?
—Euo-farei.
—Si houver um grande embaraço?
—Saberei destruil-o.
—Si forem difliceis de vencer?
—Não ha difliculdádos para amor.
—Si fôr preciso um crime?
—Os bons fins justificam os máos meios.'—Si a vida de um homem?
—Todos têmdireitp á sua felicidade, ain-

da mesmo á custa da existência de outros. '

áorrir-vos o vosso pequeno cherubim, evos junto delle, vós éontemplais com prazer
^ 0!?u.h,° em vpssà obra. Orá o levantais
SSÍ-S^Í-**- BÍ#galis'a_ido-lhe toda a

T^^Ét^P}^' fc™™*» mil con!
deve perpetuar a vossa familia; 0 á cadagesto .eu Ite decifrais uni Hriàtí. ou sioquereisj nrt goWo, uma irtélinatío Pelomodo com^iíèrellôrtove ôssctís gm^»brtemhMílhe.attribüisogo.lopèlafbSas
e lhe aaguraií o eomníándodíí^m eVercUo-nesse mesmo ínterim elle pó**. a «horarde um modo d fazer-vds afrebènW 0 fimPano, e dizeis: « Será ori, grahdé cantor
qne pelo menos ganhará uni cèrii mil francos
por anno. » Alguns mezès depois si o SnrIo.ó tiver uma feliz dentiçãõ.'mòmfi&reis
ainda as vossas esperanças sobrei, seu futuroexclamando: « Estou decididamente conven-
çido qnea sua voBação será de dentista. »bmhm, nao sois mais homem, riãc- sóis maismando; sois pai com todos os seus prejuízoscom todas as suas fraquezas, o assim enlevado
pelas doces dei icias do vosso novo estado
ja nem pensais em resguardar a vossa auto-ndade manta! dos immcnsos abalos porquepassa. r *

Anais vos observa, vos espreita. Comomae, ella nesse momento não é menos felizdo que vós; e como esposa sua alma se ex-
pande o intimamente envia ao Senhoh milacções de graças por lhe haver concedidoaquelle adorável auxiliar, que terá de aju-aal-a mui poderosamente a destruir vossaautocracia conjugai e a trocar o vosso sceptro
por um bordão. Dalila, ás oceultas amola asua tesoura •-. aguarda o momento propiciapara cortar a vossa loura cabellereira.

Quanto a vós, entre duas ufleições, a de paio a de marido, por um momento vos esque-eeis da primeira para lançardes um golpe dovista retrospectiva, medindo toda a grandezada usurparão que sobre vossas prerogativas
—Pois bem, o motivo qüe me-impede

aceitar as vossas offertas, senhor Marcos, é1'loiindo...
Florindo! e como?

—Esse homem havia me-prometlido des-
posar-me, pouco depois que eu enviuvei; eagora tendo-mo compromettido, abandonou-
me infamemente.

—E o que é preciso fazer?
—Que esse homem, a quem hoje odeio,

deixe de viver.
—Hoje mesmo. Onde está elle?.Muito perto daqui: neste momento ca-

minha paia a cidade...
—Neste momento deixará de viver: e ao

depois?..
—0 amor e minha gratidão.Eis-aqui uma espingarda, pólvora e balas.
.Marcos recebeu este terrível presente, pe-

jou a funesta arma com a morte e sahiu: pou-co depois Florindo não vivia!
Marcos tendo cumprido a sua palavra, vol-

tou aos braços de Laura, como um homem
que acabava de descarregar-se de um enor-í
me peso, e que vinha repousar tranquillo
nos braços de uma virtuosa esposa ou fiel
amante. Alli não havia indícios de dôr, nem
do mais leve remorso!

E' para admirar a promptidào com queeste homem horrível recebeu, e com gostoesta tão exeerauda commissão.
{Continua.)
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tom ella feito. Mas depois, comp um hon:em
que tem consciência de suas forças:

—Algum dia, dizeis, restabelecerei em
tudo isso a devida ordem; algum .dia,
quando me achar disposto, darei á minha
autoridade, hoje compromettida , e quási
eclypsada. toda a sua força e brilhantismo
primitivos.

Ahi tomai sentido, ó homem forte 1 não
descanseis em vosso poder: vede que.a re-
volta, já fortalecida por algumas victorias
pode um dia. dizer: Agora étarde! velai,
velai,, constantemente, sempre,. sem des-
canso. «À hesitação é um perigo. As armas
com qne. vos combatem são mais temíveis
quanto vos parecem inofensivas, e, o que
ainda é mais, quanta vos parecem cheias de
encanto e do atractivos; acariciando matam-
vos o coração; faiendo-o pulsar de alegria,
de ternura ede amor abrem-lhe outras tan-
tas feridas, e anniquilam para sempre a vos-
sa vontade, o vosso poder e o vosso prestigio.
O famoso Annibal não foi vencido em Ca-
pua senão por aquellas armas.

Emquanto sobre os joelhos balanceais o
vosso interessante filhinho, contcmplando-o
com alegria, sentis o tinir da sineta, que
puxam. Maldito o importuno que vos vem
distrahir de vossas oecupações paternaes!
Anais percebe o effeito desagradável que
em vós produziu o visitante: mas como es-
posa condescendente, para não terdes o in-
commodo, vai ella mesmo saber qnem bate.

Volta logo depois com um papel na mão;
approxima-se de vós e mostrando-vos esse
papel, com ingênua simplicidade, que serve-
lhe para oceultar o temível trama que aca-
ba de urdir, vos diz:

Meu amigo, queres pagar agora esta
conta que trouxeram-te?

Este massante não podia vir cm ou-
tra occasião? retrucais. Dize-lhe que volte,
que eu não estou em casa.

Porém, meu amigo, o que custa te le-
vantares e abrir a tua secretaria ?

Custa-me muito, e demais meu filho
não quer. Não é verdade, ioiô, que não
queres que eu te deixe?

Isso não é razão para não pagares já.
Da-me as cliaves da secretaria: diz ella
mostrando a maior indifferença do mundo.

As chaves!., repetis, apesar vosso,
enrugando a fronte.

Eu mesma tirarei o dinheiro e paga-
rei aquelle impertinente.

E como para apoiar tão simples prepo-
sição de sua mãi, vosso Glho, já complice
d'ella, dá-vos um encantador sorriso, com
que vos seduz, vos subjuga e faz com que
distrahidamento deixeis apoderarem-se de
vossas chaves.

Fraqueza imperdoável, inaudita impru-
dencia, cujas horríveis conseqüências não
tardareis a sentir- Anais uma vez de posse
dessas chaves não mais vol-as entregará.—
Não sao ellas que abrem as portas do sane-
tuario onde existe o mágico talisman, por
meio do qual pode-se satisfazer todos os ca-
prichos. todas as vontades? Quem ante vós
áiiída se humilhará? Vossa mulher? pensais
que ella ainda servir-se-ha de manhas para
obter o que lhe lembrar a sua phantasia? Não;
agora abrirá simplesmente a secretaria, e á
vossa vista, ás vossas barbas, dirá:— Tiro
cem mil rés; ouves, meu amigo? é preciso
por outros em seu lugar.

AU! commettestes unia grande impruden-

cia. repito; si, como general, fosses tão inha-
bil, pagarieis bem caro o vosso erro.

Só vos cumpre agora estudar o que de-
veis fazer para de novo Grmar os verda-
deiros alicerces de uma autoridade tão gra-
vemente compromettida. Estudai, estudai
bem.

(í7onlintía.)

TUDO QUE AMEI.

Tudo que amei, qu'eu sonhei com vida
Dous dias não durou'.

Foi a sorte cruel que tão imiga
Meus sonhos enlutou I..

Deixastes bella virgem só no mundo
Chorando a tua ausência,

Aquelle a quem fanasto seus desejos
Ligados á existência!

Agora só me resta n pensamento
Na estrada da razão 1

Medindo o triste marco de existência
De frágil duração.

Não quero mais ouvir na minha lyra
A saudosa canção!

Quero evitar emoções tão tristes
Ao pobre coração!

Quero somente que os meus olhos vejam
A obra de meu Deus!

Contemplando o seu rosto gracioso
Entre as nuvens dos céos.

DESAPONTAMENTOS-

Comprar de propósito um jornal para ler
um artigo que muito vos interessa ou que
vos diz respeito, e chegando em casa cn-
contrar justamente a parte de que se trata
lacerada ou em branco por defeito da
prensa.

Note-se que na typographia era aquelle o
único jornal que havia.

Uma Ibesoora com muitos dentes e uma
mulher sem nenhum.

Passar uma noite em claro, sempre jo-
gando esempre perdendo, eno outro dia, ao
retirar-vos terdes de affectar um sorriso,
que denote o pouco caso que fazeis da
quantia que perdestes.

Fazer uma longa viagem, á noite, por
péssimos caminhos, sendo os cavallos quei-
xudos e estando o cocheiro embriagado e
as mulheres, que comvosco vão, atterradas.

Ir a alguma das câmaras com urgência
fallar ao padrinho e justamente encontral-o
com a palavra e prestes a fazer o seu discurso.

Aneedota.
DESPEDIDA DE UM MINISTRO DO

CULTO A SEUS PAROCHIANOS.
O celebre orador Stenley ao retirar-se

do curado de Newburg, terminou o seu ul-
timo sermão com estas palavras:

« Creio já vos ter provado as tres pro-

posições do meu discurso, isto é: 1.» QueDeus não vos ama; 2.° Que não vos amaisuns aos outros; 3." Que já perdestes a fé.Uma reflexão basta para levar estas tres ver-dades ao mais alto gráo de evidencia.
Se Deos vos amasse, ter-vos-hia castigado

pelo_ preceito que diz: Quos amat Deus
castigai. Ora, o céo mo é testemunhai desde
que me acho entre vós não se tem feito nem
tres enterros; logo, Deus não vos ama.

« Se vós vos amasseis darieis filhos ás
vossas mulheres; ora, ainda não houve dois
casamentos nem dous baptizados, desde que
presido a este curado; logo, não vos amais.

« Emlim se ainda vos restasse alguma fé,
eu não me teria visto na necessidade de
vender os meus moveis; tantas vezes tenho
precisado de dinheiro e nenhum de vós
ainda confiou-se em mim para emprestar-
me se quer um schéling, e islo porque já
perdestes a fé!

« Assim, filhos degenerados, inimigos de
vós mesmos, homens sem fé nem caridade,
se ao meu snecessor não trata rdes melhor
do que me haveis tratado, todos licareis
condemnados. Adeus! »

Charadas.
Com o meu todo agasalho o corpo teu 2
O nariz te regallo com fartura  2

conceito.

Sósinha, branca sou, mas misturada
Eu me torno da côr da noite escura. _

Esta santa virtude tão somente,
Nos vigora e faz crer na salvação 1
Sendo base essencial da liberdade
Sem mim não póde haver religião .. 1

Phantaslicos prazeres, loucos, loucos.
Que á vida quasi sempre causam damnos,
lllusorios amores c traições,
Miséria e vicio—tudo em mim se aponta:

E quem plácida paz quizer gosar
Deve longe de mim ir habitar.... 3

Todos a querem, todos a desejam,
Muita gente se cansa em procural-a;
Mas se custa chegar a possuil-a,
Mais difficil é talvez saber gozal-a.

José Belmiro.

Os Jesuitas.
0 Dr. Godinez tem publicada a sua obra,

intitulada « Os Jesuitas. » Esta obra mos-
tra os meios pelos quaes a Companhia de
Jesus subio ao poderio, chegando a dominar
os povos e reis; imperando na própria corte
de Roma; e como a sagacidade do emi-
nente estadista Marquez de Pombal logrou
a completa e instantânea destruição-da ter-
rivel sociedade, exigindo doPapaa Bulla de
extineção. Vende-se nas lojas dos Srs. Pau-
la Brito, Laemmert e Garnier.
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