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A Sociedade Petülogiea e o
Dr. Severinno Rodrigues
Itlartlii-i.
A Sociedade Petalogica, instituída paracontrariar os mentirosos, mentimío-dhes, a

fim de que elles, tomando como verdades
tudo o que ouviam, apregoando taes no-
ticias, que logo depois eram conhecidas como
pelalogicas se corressem de envergonhados
e se corrigissem; instituída para dizer a
verdade como deve ser dita a quem quer
que seja; e para dar o exemplo de tole-
rancia admittindo como sócios homens de
todas asconmmunhôespolíticas; a Sociedade
Petalogica, que por muitas vezes se tem
já distinguido por actos generosos e pátrio-ticos, grata ao muito que a sua maioria
deve á perícia medica, maneiras cortezes,
e dedicação illimitada do Dr. Severiano Ro-drigues Martins, cujo nome se tem feito
altamente conhecido nas crises epidêmicas
porque temos infelizmente passado: resolveu
dar-lhe uma prova não equivoca do muito
que o considera, mandando Iilhographar oseu retrato para ser-lhe offerecido e distri
buido entre os sócios e pelos sócios única
mente.

a^&asagsae.
0 FILHO DO PESCADOR

Romance Rrasileiro
ORIGINAL

pon
ANTÔNIO GONSALVES TEIXEIRA

E SOUSA.

(Principiou no n. 1063.)
Eu não vos-quero dizer que neste momen-

to dous nojentos amantes em uma casa, naCopa-Cabana, trocam as mais baixas finezas,
mutuam as mais infames caricias, recipro-cando òs mais escandalosos protestos do maiscriminoso e do mais nefando amor! mas vóso-prevêdes; pois bem, é esse faccinorosoMarcos, e essa abominável Laura! E' umamor, cujo juramento, escripto com sangue,loi pronunciado sobre as aras da morte! E'um amorde réprobo, sellado com sangue nohediondo livro do. crime, e presidido porSatan, e protegido pelo inferno!

Havia quasi uma hora que durava essa es-condalosa scena de envenenados carinhos

Apresentada a idéa, expontaneamenteco-
tisaram-se todos e ella teve quanto lhe bas-
tasse para fazer tudo o melhore mais decente
que lhe fosse possivei; cumprindo notar que
muitas, pessoas do povo e d'alta sociedade
procuraram contribuir também para isso,
ofierecendoquantiasque lhes não furam, nem
lhes podiam ser aceitas, por isso que esso
acto deixaria de ser d'el|a no momento em
que se procedesse em contrario do que se
havia deliberado, admittindo-se offertas dc
pessoas estranhas.

Encarregado da feitura dessa obra o Snr.
—A. de Pinho—moço Brasileiro, filho da
nossa Academia das Bellas Artes, e hoje
distineto artista do estabelecimento litliogra-
phico do Snr. Bc.nsburgo, rua d'Ajuda n.
68, teve ella a satisfação de vel-o tão bem
acabado, que pouco ou nada deixou a de-
sejar.

Prompto o primeiro exemplar, mandou-o
pór em riquíssima moldura, obra a ca-
pricho de Mr. Bouqué, rua do Ouvidor n.
101, e apenas o recebeu, levou-o em pro-
cissão, na noite de 23 do corrente mez dc
Julho, disputando os Sócios a preferencia
de o carregarem no curto espaço que medeia
da casa da Sociedade, praça da Constitui-
ção á residência do Doutor, n. 23, na mes-
ma praça.

No acto de ser entregue o quadro, o

quando os dous amantes ouviram bem dis-
tinetamente um arranhar sobre a janella...
Laura estremeceu e enfiou... Marcos ainqui-
re sobre o seu susto, o sobre o arranhar, o
esto segunda vez dá-se a ouvir. Laura explica
a Marcos que aquelle arranhar era o signal
que Florindo lho-dava quando llie-vinha tal-
lar, e que só elle sabia aquella senha.

Marcos era um homem resoluto para fugir
sem ver do que; Ímmediatamente avança
para janella, e emquanto Laura occultamlu-se
por traz delle observa receiosa, -Marcos
abre-a e um e outro mui clara o distineta-
mente viram Florindo recostadu nellaI.. Eu
deixo a cada um que pondere o susto que tal
vista causar podia! era um horror! Lama
solta um grito de espanto ede pavor; Marcos
recua espavorido, e feicha rapidamente a ja-
nella, emquanto sua amante se-escondia em
um canto da alcoval Ao tempo que taes cou-
sas aconteciam dentro da casa, ouviu-se um
tombo fora, como a queda de um corpo hu-
mano; e de feito era o corpo de Florindo quecahia!

Longos foram os pensamentos dos dous,
e mais longos o discorrersobre uma aventura
tão nova quão estranha! Durante largo tem-
po indecisos e assustados não sabiam dar-se
á conselho. Uma hora era quasi passada, e
nada de resolução.

orador da commissão recitou o seeuin-te:— °
DISCURSO PROFEIUDO EM KOME DA SOCIE-

DADE PETALOGICA PELO SSR. JOÃO CARLOS
DE SOUSA FERREIRA, AO 

'APRESENTAR 
UMA

COMMISSÃO DA MESMA SOCIEDADE AO SNR.
DR. SEVERIANO RODRIGUES MARTINS O SEU
RETRATO LITIIOGRAPUADO.

« Illm. Sr. Dr. Severiano Rodrigues Mar-
tins.—A sociedade Petalogica vem pedir-vos
permissão para vos offerecer este quadro em
que um hábil artista gravou o vosso retrato.

Esta offerta não c espontânea; não é a ma-
nifestação de um vasto circulo de amigos
que desejam dar-vos uma prova de agrado-
cimento; não-o penseis.

« A sociedade Petalogica, filha do povo,vivendo no meio do povo, ouvindo e reco-
lhendo os seus sentimentos, vem hoje, ce-
dendo a um doce impulso, transmittir-vos a
expressão do reconhecimento de uma grande
parte da população desta cidade.

« A modéstia vos faz duvidar? Ouvi:
« Duas vezes em breve espaço o sopro ir-

ritadodeDeos passou por sobre nossas cabe-
ças, e deixou-nos mergulhados na dôr e na
afllicção; dir-se-hia que o anjo do extermi-
nio sentára-se no meio de nós, e, bran-
dindo a espada chammejante, espalhava em
roda a morte o a desolação.

« A cidade agonisava suffocadapela peste!

0 primeiro momento do susto desappare-
ceu emlim, e a reflexão pouco a pouco veio
aeoroçoar os dous assustados amantes, e tal-
vez assustados pela primeira vez. Notemos
que Marcos estava sciente, e consciente de.
que sua victima não vivia; elle o tinha asse-
gorado A sna amante: o com eífeito elle tinha
visto a Florindo sobre a janella, como recos-
lado e olhando para dentro,- mas com todos
os signaes de um homem morto.

—Ninguém traria um defuncto sobre suas
costas para o-vir recostar nesta janella... mas
eu o-vi, sem duvida, eu o-vi.

Assim era que Marcos rosnava comsigo
mesmo; porém este homem era valente, au-
daz: d'onde, pois. vinha o seu medo? Marcos
ss-quiz deixar persoadir por um momento
que o quo vira sobre a janella era a alma do
Florindo!!!

Religião, santa Religião, é assim que tu
mostras o teu divino império, ainda mesmo
sobre o mais impuro coração, o mais revel,
e o mais criminoso! E' assim que ostentas os
sagrados direitos da natureza profanada! K'
assim que tu libertas o amor da humanidade
ultrajado! Religião, santa Religião, é assim
que tu vingas os teus sacrosantos foros! Quo
sejam do crime todos os instantes da vida
do malfeitor, embora! mas um só instante
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« No meio dessas scenas de lucto, ainda
bem que não foram raros os exemplos de su-
blime abnegação, nem a classe distincta dos
médicos mentio a sua missão sagrada.

« Entre estes, poréni, alguns houve quetravaram com o mal horrível e mysterioso
uma luta desesperaria: uns cahiram feridos,
mas erguendo-se com redobrada vontade só
descansaram quando, com pé vencedor, es-
magaram a cabeça do inimigo.

k Estáveis na primeira linha dos comba-
tentes, doutor; cahisles ferido e reerguestes-
vos animado por essa coragem christã que se
chama caridade.

it E o povo, que vos via e admirava,
aprendeu o vosso nome; e na hora do deses-
pero invocava a compaixão de Deos e o nome
do Dr. Severiano.

« Elle começou então a conhecer-vos;
nós porém já de ha muito vos cobríamos de
bênçãos.

« Olhai em torno de vós: qual dentre
estes que agora vos rodeiam não vos deve a
saúde e a vida própria, ou de um ente
querido?

« Qual já não vos vio debruçado sobre
um berço innocente, curvado junto a um
leito de dõr, desde a casa do rico até a hu-
milde esteira do escravo, lutando contra a
morte, e, quando a sciencia se confessava
vencida, lutando com a fé, lutando até ven-
cer?

« Qual de nós não bendiz esse dom pre-cioso de uma alegria constante, com que sa-
heis chamar um sorriso aos lábios, quandoos olhos ainda choram, e que vos inspira
palavras tanto da alma, que são uma conso-
lação na dõr mais funda, um raio de espe-
rança para o moribundo?-« Quando a intelligencia e o coração assim
se harmonisam; quando tanta sciencia dá
assim as mãos a tanta caridade; quando o
medico e o homem tem feito por seus irmãos
tanto como vós, Dr. Severiano, a modéstia
perde seus direitos.

« E por isso nào hesitamos em vir aqui
offerecer-vos este signal de nossa gratidão,
de remorsos basta para esses teus implaca-
veis ministros desenvolverem amplamente
toda a vastidão dos teus sagrados podcreslFoi Laura emfim que já nos momentos de
reflexão teve a iniciativa no desatar este in-
tricadissimonó, fatiando assim:—Marcos: elle ficou verdadeiramente mor-to?

—Era impossivel que vivesse mais cinco
minutos depois que lhe-aürei: a minha pon-taria foi mortal.

E a isto accrescentou um sorriso de fu-rias, contorsão diabólica de uma alma infer-
nal!..

—Mas alianças que elle ficasse morto?—Nào afianço que ficasse morto; mas eu
o-vi cahir.

—Já entendo tudo...
—Como assim?
—Elle cahiu, mas não morto; poude ain-

da alevantar-se e caminhar; e sentindo-se
ferido buscou a casa.

—Alembras-te bem. Si ainda ahi estiver ocorpo, _ certo o quepresumes.Eu vou yeí-o.
Em um instante.

Dice e sahiu. Com effeito, o corpo ahi se-encontrou debaixo da janella, e este encon-tro confirmou na mente dos dous as suspeitasde Laura.

éeo da de uma grande maioria do nossa po-
pulação, c apertar-vos sobre nossos peitos
para que possais sentir que o coração ahi
palpita com quanta força podem imprimir-
lhe a amizade mais sincera e o reconheci-
mento mais ardente.

a Rio de Janeiro, 23 de Julho de 1859. v
O Dr. Severiano ouvindo cheio de eom-

moção esta allocnção cheia do verdades, e de
sentimentos nobres e generosos de amizade
e reconhecimento, pode apenas dizer ao
orador as seguintes palavras:

— « Sempre tive em muita consideração
não só os membros da Sociedade Petalogica,
como os actos por ella praticados; mas esla
prova que acabo de receber penhora-me de
tal modo, que a trarei semprena minha Iem-
branca. »

Como a Sociedade houvesse deliberado quealém do orador, os membros que quizessemacompanhar a commissão poderiam tambem
recitar o que lhes parecesse; em seguida ao
discurso do Snr. Sousa Ferreira foram ouvidas
as seguintes quadras:

Ao Doutor
SEVER1AKO RODRIGUES BlAItTlIVS

AO OFFERECER-LUE

A SOCIEDADE PETALOGICA
O SEU RELLO BETRATO

NA NOITE DE 23 DE JULHO DE 1859.

Quizeram os teus amigos,
Sem bulha nem apparato,
Que o Pinho reproduzisse
fielmente o teu retrato.

Petalogica a lembrança,
Foi de todos applaudida:
Sem que avulte a Sociedade.
Ella se faz conhecida.

—0 dia não está longe, dice Marcos, e é
mister despachar a este corpo.—Sem duvida.

0 mesmo Marcos, ajudado do Laura, em
umlogarmenos freqüentado do jardim, cavou
uma sepultura, onde foi enterrado o corpo
d'aquelle adúltero malfeitor. Alguns ramos
seccos e unia porção de terra solta, serviram
de disfarce sobre uma terra recentemente
revolvida, que acabava de guardar um se-
gredo, que áquelles mesmos que lho entre-
gavam suppunbam que ella jamais o-revela-
rial 0 sol desse mesmo dia foi o primeiro queallumiou a sepultura de Florindo!

E justiça foi feita!..

CAPITULO XI.

TAO TARDE, TÃO TARDE, MEU L1SDO CAÇADOR I..

A nossa sensibilidade se-conlrahc dolorosamente sem-
pre que é ferida por idéas horrorosas; e nossa alma
se-fatiga cm uma scena de continuidades luetnosas:
demos, pois, uma espécie de tregoa ao nosso espiri-
t0 a ,r^sPe't0 de horríveis acontecimentos. A nosso
sensibilidade quer alguma expansão per meio de
quadros agradáveis. Eu vos-couvido agora a sentir-
des comigo a idéa de um objecto bello.

Ora pois, o passado passado. Tão nú de

Houve em todos os teus Sócios
0 pensamento liei
Que, doutor em corpo e alma,
Fosses doutor em papel.
E foi tão bem comp'rendída,
A nossa pura intenção,
Que o teu retrato com outro (1)Nào soffre comparação.

A Sociedade queria
Que n'um traço, inda o mais leve,
Cada Sócio visse a causa
Da gratidão que te deve.

(E seu ardente desejo
Foi bem pintado, doutor,
No muito que disse em poucoDa Commissão o orador).
Ella se ufana de ter
Em corpo contribuído
Para que sejas levado
Onde não és conhecido.

Sympathia ou gratidão
Te devemos todos nós;
E mais gratidão que todos
Te deve quem erçjuea voz.
Em tudo seja, doutor,
Teu nome tão applaudido,
Como vês que é teu retrato
De todos bem recebido.
Não pôde do artista a mão,
Ao fazer-te tão perfeito,
Tornar a todos patentes
As virtudes de teu peito:

j, Mas quem ao ver de teu rosto
A alegria, a doce calma,
Se não compenetra logo
Da grandeza da tu'almal

(1) A Ilude a um otilro retrato que apparecem
ames, tambem lilhographado.

acontecimentos não ó o presente para que
nos-oecupemos de cousas que jáláforam.

Não está Laura tranquilla? Ao menos o pa-
rece: tanto melhor. E Marcos? Sem algum re-
ceio optimamente. Confessemos sempre que
no fundo de Marcos parece haver alguma
cousa de desconfiança: e nem por menos:
essa desconfiança é sempre a necessária con-
seqüência de um amor, cujos gozos custaram
crimes e que se-assignalaram pela morte de
um primeiro amante: mas que ha nisso? Tu-
do passará.

Em uma dessas bellas manhãs, bem simi-
lhante aquella, cujos seduetores encantos
descrevemos em o nosso primeiro capitulo;
quando já os primeiros raios do sol deslisan-
do furtivos beijos nas flores do valle, esmal-
tavam de frouxo dourado as grimpas das ar-
vores dos picos das serras; uma linda mulher
passeava pelo seu bello jardim em uma rua
delle, que ficava contígua á visinha estrada:
ella parecia submergida em um profundo pé-
lago de meditações, quando o doce modular
de uma maviosa, e mais que sonora voz hu-
mana, veio suavemente quebrar o fio de.
suas reflexões, e liral-a gostosamente do
abysmo dellas!

(Continua.)
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Se, pois, foi só nesta partoOue a Sociedade não vio
Satisfeitos seus desejos
No que ao artista incumbio;

Se ao receber esse quadro,
Que te offerece a amizade,
Avbares que elle não diz
De todos nós a verdade:

Exprimir não pôde o artista
Nossas puras intenções:
O que não diz o retrato,
Dizem nossos corações,

Paula Brito.
A Sociedade Petalogica, já distincta pormuitos dc seus actos, e pela independência

de caracter de quasi todos os membros que a
compõem, subio desta vez á altura da posi-
ção que lhe é devida. Na Sociedade Petalo-
gica não ha qualidade que mais se respeite e
considere do que seja a—nobreza de senti-
mentos; a—Sociedade è a primeira a distin-
gnir as posições, a aquilatar o mérito; se,
quando projecta levar a efleito alguma cousa,
o resultado nâo corresponde á sua espectati-
va, faz-se conhecida entre os sócios a causa,
e todos se empenham em julgal-a, dando
tempo ao tempo.

«» *abafjr na corte, a a«•¦¦padre na provincia
Compadre

Emquanto estamos em baixa-mar de
acontecimentos dignos de nossa especial at-
tenção, convido-te a taramellar um poucosobre qualquer cousa que venha á idéia,—
seja o que for, hade entrar em nossa pa-lestra—E os que, diíficeis de contentar, não
quizercm escutar-nos, que vão dormir, oulocar ra&eca em alguma botica ou loja debarbeiro, para não nos massarem com seusintermináveis bocejos;—e que, emfim, nosdeixem cm paz, pois não é para esses quelios gastamos a lógica.

FOLHETIM
POR ÜM TRIZ

r.OMANCE ORIGINAL

POR

<2S_© A. A. Gs£9

A' lua saude Alberto ILá vai a tua, João.
Esta c tua, Maneco.
A" sando do tio Martinho, disseramos tres moços, batendo nos copos nns dosoutros; e os copos cahiram vasios na mesa.
Ao vinho, ao vinho!Caln-tc esponja, vamos ao jogo.Ao vollarele 1Estás tombando, Alberto!Não, estou com somno.Diz alguma cousa, João?

O lio Martinho já ronca !Estava pensando nas minhas aventuras.iVis suas aventuras!
Contai-as, tio Martinho.
Ora, narra os lu.s, Maneco.

Principiarei por fazer-le sabedor de uma
grande descoberta; e felicita-me desde jápor ter de principiar por tão bom principioa nossa conversa familiar—E" nada menosdo que ensinar-te um meio com o qual se
pode evitar a continuada contradansa nasroas da cidade, principalmente em horas oudias de grande movimento; e por conse-
quencia, os duvidas que muitas vezes sesurtam sobre quem deve passar pela pu-rede (beira) ou pelo meio da roa. Pretinhosha, compadre, tão desavergoiihadas, queembora vá um cidadão enganchado pêlobraço de sua metade, fazem pouco caso,chegando até a cozerem-se com a parede queP«recem pregados! E' Terdadeque a essesestá a minha bengalla encarregada de ensir-nal-os a mudar de posição: não sem o gra-ve inconveniente de alguma cabeçada portroco, agora principalmente, que os capoei-
ns não contam com a policia. Vamos, poisá descoberta. Sabes por experiência, poisaqui tens estado algumas vezes, que mesmo
6011 oocasiões ordinárias andamos ás encon-tradellas nas, calçadas; e não poucas vezestem-me acontecido achar-me vis-à-vis comum personagem bem repugnante; eiecutan-
do o chassé à droite et à gaúche, sem ne-nhuma disposição para isso, mas sem re-médio, porque ao tempo em que eu procuroir para o meio da rua, vai o meu contrariotambém, persuadido que eu quero ir pelacalçada; e como eu penso do mesmo modo,
acontece que ás vezes assim andamos porminutos, marchando no mesmo terreno.
Quantas veies, vai a gente beijar uma caratão feia como o nosso preto cosinheiro 1 E
quantos abraços tenho eu dado sem «acanenhuma!

Para evilar, pois, tudo isto, ha um únicomeio e muito fácil, que promette bom re-sultado; ahi vai elle e toma bem sentido paranão te esquecer.
Quando seguires por qualquer rua, não

querendo tu que ninguém passe pelo lado
da parede, não hasde olhar para cara dos
passeantes: vai lendo os nomes que nas por-

A minha vida é simples o singela como
a de uma moça de 13 annos.

Nasci de minha mãi, cila me creou,
fui ao collegio aprender o A B <J e a escre-
ver o meu nome; depois comecei a morar
nns botequins o nos cafés; aos 18 annos
entrei para a guarda nacional, e hoje sou
sargento!

A' saude do sargento Maneco!
E lu, João?
O general russo, que incendiou a ci-

dade de Moscow escreveu as suas aventuras
cm um quaitodo hora, eu em 3 minutos
ponho as minhas em pratos limpos.

A prova de que nasci, o dc quo me
criei, é quo estou aqui nedio o gordo!Ksle já está ebrio!

Fui sempre bonito o gorducho como
um abbade. Gostava muito de santos, paro-cia que Deos já me tinha destinado para a
Igreja.

Entrei para um collegio, o meu mestre
era devoto como um frade. Em lugar de
nos ensinar a ler, nos fazia repetir o Padre
Nosso 20 vezes por dia, e nos recommen-
dava qne gritássemos bastante, para quetodos que passassem soubessem, que ali
havia um collegio.

O tal mestre era som duvida algum
Tartufo! °

tadas tem todas as casas de commercio e outras:ese alguma não tiver, como é provável, vaiolhando para o numero da casa. As pessoas quevierem em sentido contrario, não querendopor gosto quebrar o nariz, hão-de forçosa-mente passar por róra; e não se zangarão nemte chamarão malcriado, porque se persua-(lem que vais procurando algum nome ounumero. E" sabido que este meio porá termoa todas a* duvidas; mu não o ensines aninguém pois so mnita gento adoptasse e
pozesse em execução a idéa, seriam im-mensosos eclypses totaes pelo contacto dutantos planetas bipedes, caminhando.para
o mesmo centro. Façamos proa a outrovento.—

Já que mo resta tempo e paciência, lá vaiuma daquellas que por aqui costumam cahirde maduras.
Dma d'estai tardes, ao depois de ter

jantado soflrivelmente, sabi para dar o meucostumado gyro, resolvendo a principio irao morro do Castello, porquo a subida porqualquer das ladeiras influe poderosamentena digestão; depois fazia o chylo deitado emalgum pedaço de fresca gramma, fazenda
que alli não falta. Mas lembrando-me atempo que dessa fôrma ficava Kilogramma,uma medida franceza, resolvi-me anão que-rer mais, pois não tem sido bem aceitas
pelo mundo civilisado o systema das medidasultimamente adoptado pela França, segun-do as noticias que se receberam pelo Char-les ei George. Com esta lembrança mudeio rumo de minhas idéas aproando-as para aiVaía Grande; e com effeito diriji-me á
ponte das barcas, onde comprando o compe-
tente passaporte entrei na barca das 5 1/2.Dahi a 5 minutos já o nosso vaporzinho,
cortando as águas da plácida bahia, dirijia-se rápido a seu destino. Eu, em pé, junto áuma das caixas das rodas, fumava o men
Havana, tendo meus desejos de compelir
em fumaça com as baforadas do vapor. Es-tas viagens á capital da provincia e a taeshoras, compadre, são bastante poéticas. Osol, prestes a esconder-se por traz dos outei-

Quando sahi do collegio sabia todas as
orações, mas aposto com voeis, que se me
perguntassem porque letra começava o meu
nome eu não diria!

Que progresso I
Entretanto amava aos santos cada vez

mais, parecia quo linha parentesco com
elles. Assim o que fazer? Fui a Igreja e pediao Snr. Vigário que queria ser 6achrislão.
Dito e feito, hoje escorropicho as galhetas,limpo o thurihulo, e toco o sino!K achas boa a tua vida ?l_xcellcntu, divina como este licor queenche os nossos copos!

Viva o sachristão ! ¦
Chegou a tua vez, Alberto!
Dai-me mais vinho, talvez possa afo-

gar assim a minha insomnia.
Tomaste bebedeira ?
Estás tão triste como um sino quando

dobra.
Não, mas estou sempre pensa ti vo como

um homem que deseja morrer.
Que idéas são estas, que te passam

pelo cérebro, moço?
Escutai, um dia cm que o tédio tira-

va-me as forças, o afogava-mo o cérebro
na dor e na melancolia, fui ao templo,
quiz ir buscar na casa de Deos serenidade
para a minha alma. Havia uma festa, a



a marmota
ros, atira-nos por despedida horrifos de luz
que já não queima: e a viração da lardc
quo no mar é de ordinário mais fresca, con-
correisrandcmente para que gozemos nesse
passeio de alguns momentos que nos faz
crer estarmos em um dos climas mais tem-
perados. Immensas embarcaçõs pequeninasatravessam cm direcções diversas por entre
a multidão de navios do grande lote ancora-
dos na bahia; umas recolhendo oílicines e
tripulação a seus navios, outras dirigindo-
se ã terra entre as quaes merecem espe-
ciai menção as faluas com suas velas enfu-
madas pela viração que lho é propicia —
Depois, volvem-se os olhos para a terra o
alli passeando assentadas embaixo das arvores
ou debruçadas em suas janelas. ¦ vé o passa-
geiro grupos de moças, de velhas o meninas
(não fallo no masculino porque nada tem
de poético] em toda a margem..'desde S.
Domingos alé a ponte em quo deve atracar
a barca. O passageiro apreciador d'estas hei-
lezas, que em verdade já terá ívisto pelamillcsima vez, mas que sempre lhe desco-
bre novos encantos, fica tão absorto, quonem da fé da chegqda da barca; c as vezes
até não, sente quando os outros, saltam em
terra, precisando afinal ser advertido. Assim
me aconteceu nesse dia! Tão distraindo es-
tava que não senti quando os passageirossahiram. A final, porem, feriram-me os ou-
vido palavras em escala mais alta do queu em que são empregadas ordinariamente;
virei-me o vi apenas um passageiro em ai-
tercação com o mestre da barca (não cra o
Lucas, não) ao tempo om quo este lhe dizia
já cm tom amostardado: Homem,.aqui não
c lheatro; vá-se, com Nossa Senhora Mas¦» impertinente passageiro, respondia-lho:
Senhor, eu já disse a Vm. que não fico cana villa. volto para a cidade agora mesmo;
vou só fallar alli com um patrão e por isso
quero que me dê a Senha para me dei-
xarem entrar sem arrelias.

Tive de meter-me no meio da contenda,
pois o mestre ia-se azedando; e a final ficou
tudo em santa paz, convencendo-me o ho-

Igrçja estava ricamente ornnda. Encostei-
me á grade do altar mor, o fiquei pensativocomo um poeta.

Na Igreja havia uma mulher linda comouma santa, olhar ardente, cabellos negros,e faces de rosa. Abi poderia ver-se essamulher sem amnl-a! .
Os meu» olhos . ficaram pregados nesseanjo, fiquei firme e extatico como um so-luunbulo, Segui a.essa mulher.
Todos os dias passava pela sua casa, e avia, em breve a amei como Romeo amou,como Petrarca amou.
Escrevi a essa moça, c felizmente vi, queo meu amor tinha chegado a essa alma deanjo; enlão julguei-me mais feliz do quePbiJtppe 2.°, que possuio lindas amantes.

Lssa moça era bella e rica como umacondeça c en um pobre artista; mas o queimportava isso? Camões não amou a unia
princeza !

Pedi uma entrevista a Adelia; enlão lhedeclarei, com todo fervor dalma, o meuamor, lhe disse, que elh era os meus so-nhos o a minha vida, os meus risos e asminhas illusões.
Quanta poesia!Adelia chorando rcclinou.se sobre omeu homhro dizendo-me quo seu pai jása..ia do no., o amor, quo se oppunha ao

mem da senha do erro em que estava, porculpa de sua pouca intelligencia, é verdade;
mas tcmlem porcyilpá dos ro/. o. es' que não
dormem;—eis p caso e o motivo da'sua im-

pertinência—Era élle'um camarada provin-ciano que pela primeira vez vinha á corte-
no ,me,sm0 dia que chçgou da Praia Grande,
onde deixara os animaes, não voltou e foi denoite ao theatro com alguém da casa em¦que 'eslava hospedado seu patrão; lá, nosmtervallos, deram-lhe a senha e explicaram-
lhe sua serventia, observando-lhe que nuncasahisse sem obtel-a, pois ao contrario não
podia entrar mais. Ficou o bom do homemcom esta doutrina na cabeça e com tanto es-crupulo observou o preceito, que. ao sahirtudo no lim da peça, já elle não queria sahirsem a senha; mas acalmado pelo seu Men-tor, não instou mais e rolirou-se. No outro

dia contou aos empregados da casa, muitoadmirado, a historia do ser preciso receber
unha; e d'enlre' elles, um dos mais gaiatos,fez-lho crer que em todas as partes onde seentra com um cartão, nunca • so sahe sem
pedir a senha, sob pena de nào»ter mais en-trada. O crédulo provinciano cahio na cur-no//a, e abi está por que razão teimava em
quererá senha das barcas da Praia Grandel!« Bem aventurados são os pobres de espiri-to, por que d'elles é o reino do céo. »

Cumpre dizer-te que o ingênuo camarada,
apesardeentrar pela Praia Grande vinha,
e e natural de outra provincia.Está fechada por • hoje a sessão palestrai
\ou mtrar o Mifate que canta hoje na Lu-cia de Lamermoor.- a minha pequena já láestá ás voltas com o cabelleireiro no seubeaudotr. A jroposito, compadre, e aqui paranos; o tal cabellereiro tem cara de condem-
nado; e a nào ser por via da menina quegosta do seu penleado, tinha-o mandado
pentear macacos.

Diz ao Manéco das Issáras quo seu filho
já fez esame de preparatórios e vai entrarna Academia. ,

Sou como sabes. Teu do coração.
José Felix Jabnly.

nosso casamento, e que eu fugisse se não
quizesse ser perseguido. '

—- Fiquei frio e pallido como uma esta-tua de mármore, o jurando vencer tudo purafazer tnumphar o nosso amor, despedi-meua pobre moça.
Em dous minutos desci correndo umaescada de 20 degráos, julgava-me louco ocego; quando ia chegando a porta da casavi-me preso por tres homens, gritei vin-gança, traição—mas poseram-me uma mor-daçu c taparam-me os olhos. Enche estecopo, João.

Estás lão pnllido, Alberto '
Ah 1 pesn-me o cérebro, como se tives-se na cabeça chumbo derretido.
Não tem duvida, está cbrin, disse osachristão dando uma gargalhada.Cala-te mddito. No dia seguinte esta-va cm um quarto escuro e hum ido comoum cárcere.

Passaram-se dons mezes. Todos os diasum velho trazia-me a comida e se retiravasem dizer palavra: não sei so era mudo.Assim correu mais um mez. No meu quarto«penas havia um ca tre velho com um cid-xa.o roto 
? humido, cra a minha cama; co-mia no chão cm pratos de chumbo.

led, papel c linia, negaram-me. Como

Fugio!
Nas procellas horríveis da vida •
Desla vida que é só ideal,
Tendo já a esperança fugida,
Uma estrella lomei por fanal.'

Naveguei ao acaso, perdido.Longo tempo com as ondas lutando,
Pelas vagas iradas batido,
Um rochedo ancioso buscando.

Quando as forças minguadas já linha.
Nessa luta co'as ondas travada,
Vi ao longe uma vela. que vinha.
Pelo vento ligeira tocada...

Volvo os olhos ao céo procurandoMeu fanal scinlilljinte avistar,
E ligeiro gentil caminhando,
Entre as nuvens o vi se oceultar.

Meu fanal do bonança não via,
Como outr'ora no céo refulgindo:
E a vela mui longe já hia....
O combate já quasi era lindo.

Decidido a morrer, me entreguei
Ao dominio das ondas sem medo;
Eis que breve, mui perto avistei
O pinaculo de um alto rochedo.

Recobrei a coragem perdida.
Comecei outra vez a lutar,
E t|epois de uma tão atroz lida
Pude a vida de novo gozar.

Quando salvo mo achava, penseiNessa estrella que bella luzio,
E lembrando-me delia chorei,
Exclamando—Essa estrella fugio!

Thomaz Cameron.

— As decifrações das charadas don. ante-
cedente são Capa-rosa e Felicidade.

Gonzaga apenas tinha um pedaço do carvão
para escrever os meus versornas paredes.Um dia cheio de febre, levantei-me
quando o meu carcereiro entrou, e lhe pedi
por alma do minha mãi, qne me dicesse
alguma cousa, qual o lugar ein que estava,
e que era feito de Ade|ia?

Os vossos infortúnios me tem comovi-
do, me disse o velho; estás preso na casa
do Conde Rodolfo,

E Adelia?
Iforreu em um convento.

O que dizeis homem?
Não falleis alto; esta janella da prisãodá para um pateo, que eslá próximo ao

quarto do senhor Conde.
Maldiç-lo? Chorei como uma creança,

só tinha chorado tanto quando minha mãi
falleceu.

E não sahirci' mais daqui?
O velho abanou com a cabeça e reli-

rou-se.
Dcnoilc náo dormi, pensei em Adeli.i

e cm seu pai; apesar da crueldade desse ho-
mem ainda eu amava a sua filha. Coitada,
a pobre moça tambem fora sacrificada por
esse miserável. Jurei vingar-me. (Cont.)

Typograpliia de 1'aula Brito
Oi — Traça da Constituição — Oi


