
COftTt

Anno....
Semestre . .
Trimestre. .

16$000
9$000
5$000 Escriptorio: 45, Rua dos Ourives 45.

Anno  20$000
Semestre .... 11$000
Trimestre. . . .

py \

AMO Ml Rie de ianeiro. 27 de Março de 4875. H. 289..

iXPEDIENTE.

Agradecemos a offerta de exemplares das seguintes publica-
ções :

Documentos Honrosos, tributo de. amizade offere-
cido ao Sr Dr Domingos Monteiro Peixoto pelos seus amigos na
provincia do Amazonas.

O Brazil mystiíicado na questão reli-
giosa.— Escripto por um sacerdote illustrado, já este livro teve
a melhor das consagrações nas coleras a que incitou a imprensa ul-
tramontana. Desejamos-lhe a maior circulação para bem de quantos
amam o progresso das idéas.

Sr Dr «f. Silverio Barboza da Silva —
Agradecemos-lhe os versos inéditos de Fagundes Varella que deve-
mos á sua bondade. Falta-lhes porém o fecho, sem o qual não po-
demos publical-os.

Sr nosso assignante — Por que razão as confei-
tarias estão de grande gala n'estes dias de luto da Igreja ? Para
justificar o fechamento dos theatros.

Sr F. Esther — 0 Sr ao menos é modesto, apenas conta
que „ conviveu com a gloria. "

Se nos dá licença, vamos transcrever um dos seus versos:

Que tédio ! Que torpor ! Que pezadello I

¦" . r ¦

mis Sessões extraordinárias.

Seis dias depois de aberta a sessão que officialmente se chama
extraordinária, e tem por fim, dizem, recuperar o tempo perdido nos

quatro mezes legislativos do anno passado, ergueu-se monsenhor
Pinto de Campos e fundando-se em principios e argumentos extre-
madamente orthodoxos, requereu o addiamento dos trabalhos para
depois do sabbado d'alleluia. Como se tratava de escolher entre o
trabalho de salvar a pátria com boas palavras," e o santo ócio em tri-
buto de respeito á religião do Estado, o resultado da votação não

podia ser duvidoso: o requerimento obteve quasi o suffragio uni-
versai.

Ficou, pois, interrompida a discussão, que já se ia animando, com
o costumado e sabido acompanhamento de tricas oratórias. Ainda
asBim, ha muitos annos que se não aproveita o tempo como agora.
Se continuassem, se tivéssemos do ver uraa sessão sem paredes nem
rolhas..., mas para que, desejar o impossivel

No Senado, emquanto lá não chegam os resultados dos debates
da temporária, pretende o Sr Figueira do Mello que seja derogada a
lei do regimento de custas, causadora única, segundo elle, dos motins
do Norte. Já se comprehende que o Sr Figueira de Mollo não crê
na culpabilidade do clero, fautor priucipnl da sedição matuta. Pu-
dera! Pois os santos homens, ministras de paz e amor, podiam lá
ser instigadores de desordens ! Quem póde crer n'um tal absurdo!

Ao mesmo tempo o Sr Zacarias pede explicações ao Sr Rio-
Branco, que confessa não poder dar-lh'as por ora, sobre a crise da

praça. E porque não póde dul-as ? Diz elle que por falta de estar
bem estudada a questão. Mas se quom dirige as finanças do império
não está inteiramente ao facto do que se passa no principal mercado
do paiz, a quem caberá então esse conhecimento? E' verdade que o
mesmo Sr Zacarias, conhecedor como é dos negócios públicos, não
acha dificiencia no meio circulante, uma das causas que concorrem
para difficultar a solução de qualquer embaraço suscitado por uma
súbita contracção de credito.

Onde a discussão se tem tornado interessante, como já era de es-

perar, é na camara. Além da discussão da reforma eleitoral e do
orçamento da guerra, o açodamento com que são pedidas informa-

ções sobre as ultimas construcções navaes contratadas pelo Sr Ri-
beiro da Luz e a publicução da correspondência official sobre os mo-
tins do norte, que o Sr Ignacio Martins, em contrario da opinião do
Sr Figueira de Mello, acha prenderem-se com a questão episcopal:
tudo projlette acalorada discussão.

No s/T pedido relativamente ao Independência, a que chama,
com mai3 pertinácia do que mordacidade „ tranca de ferro," o Sr
Ferreira Vianna teve um daquelles arroubos poéticos oue o tornam
notável, e declarou que mais confiava no coração patrJotic«fdos offi-
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ciaes da nossa marinha do que na sciencia dos engenheiros inglezes
que deram parecer favorável ás actuaes condicçÕes d'aquelle navio.
E' uma bella cousa a poesia, mas se o Sr Ferreira Vianna, em quem
os sentimentos patrióticos actuam tão de rijo que o levara a ligar-se
á fracção ultramontana da camara ; se o Sr Ferreira Vianna, com o
seu coração fôr capaz de distinguir um prego-galeota d'uma agulha
de marear, não só me sujeito a ter a cabeça cortada, mas ainda
depois consentirei em retractar-rrie.

O orçamento da guerra teve meio de fazer o Sr Pinheiro Guima-
rães, o liberal decidido, passar de ura pulo para o mais aferrado car-
rancismo. O governo pretende acabar com os camaradas que os
officiaes tiravam ao serviço militar em proveito próprio. Corao
compensação concede a cada um dez mil reis mensaes para aluguel
de criado. Não os obriga porém a ter cada um, um criado, nem
os sujeita á cláusula expressa de ser um criado de dez mil reis.

Não está pelos autos o Sr Pinheiro Guimarães que, já tendo ser-
vido em campanha, pode tratar do assumpto com uma certa compe-
tencia. Em tempo de guerra, diz elle, é impossivel alcançar por um
preço tão exiguo, quem se sujeite ás fadigas e vicissitudes da guerra.
Mas, vamos, não me parece fora do possivel que um só criado sirva
a cinco ou seis rapazes solteiros como sempre são os officiaes em
tempo de guerra, tanto mais que no acampamento nem ha grandes
salões a varrer, nem moveis de xarão a arrumar.

Até me admira que o Sr Taunay, tambem de toda a competência
n'estes pontos, como quem fez aquella gloriosa retirada da Laguna,
não achasse estas razões para oppôr ás do seu collega e se entrin-
cheirasse, como o seu collega Sr Gusmão Lobo na proclamação do
que chamam a „dignidade militar". Hoje que todos estão adstrictos
ao serviço das armas, é uma bôa precaução a tomar, para o tornar
menos antipathico ao cidadão pacífico e elevar na estima geral uma
grando corporação que não goza de créditos alem do de bravura,
tornar impossivel a transformação d'um para outro momento, do
lidado em sirvo, e do servo era q .'idafln ^^.a,.,.,^ ;

Tem muitissima razão estes Sra, q\iíe querem que o soldado, livre
da coima de domesticidade, se mostre de cara bem alta diante de
quem quer que seja. Mas é esse apenas um lado da questão. Ha
outros, que mais intimamente affectam a disciplina e dignidade do
corpo, e que reclamam sérias providencias.

i'J z
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Mal comparado, estou como aquelle cosinheiro a quem incumbi-
ram de fazer uma canja, mas ao qual não forneceram a competente
gallinha.

Porque a mim tambem encarregaram de fazer as costumadas no-
tas thealraes, e os espectaculos desta semana, se alguns houve, re-
duziram-se aos que se verificaram nas igrejas

Onde eu não fui, nem a leitora provavelmente, e menos ainda o
leitor, se como penso só gente séria me lê, o não d'aquella quo vai
á casa do Senhor para ostentar as suas galas

*

Quando não é para se rir das babuseiras que dizem os padres nas
suas arengas — ou o que é peior — por uma e outra cousa, e tam-
bem para não faltarem a um rendez-vous ajustado....

Ai 1 eu bem sei que tudo isto é triste, monstruoso mesmo se qui-
zerem, mas nem por isso deixa do ser verdadeiro, mau grado dos
carolas — d'esses poucos que ainda existem.

*

Quom ha ahi que não saiba que,até nas igrejas tudo é vaidade e
ostentação ?

As damas cobrem-se de rendas e de brilhantes, enfrascam-flo om
pivete, pegam nas Horas Marianas e lá vão ellas

#1

A's vezes acontece estarem a lêr com o livro ás avessas, mas
d'isso não tem ellas culpa: a creada assim lh'o deu

*'

Os homens envergam a casaca, não se esquecem da commenda,
carregam o leque da cara metade, e ao entrarem na igreja tiram o
palito da boca e collocam-n'o atraz da orelha.

*',

03janotas
Mas a que vem isto a propósito de theatros?
Sei lá! Os anginhos que lhes respondam e o Sr Cefe de Policia

tambem — ou quem quer que autorisou o fechamento d*aquellas

casas de espectaculo durante oito dias, sem se lembrar que os ar-
tistas nacionaes não estão no caso dos camaleões — que só vivem
de ar.

*

E não me refiro aos francezes, e sobretudo ás francezas, porque
para estas tem sido a Semana Santa um verdadeiro S. Martinho.
Comes e bebes e passeatas não tem faltado, e se mais mundo liou-
vera — e menos chuva — outro gallo lhes cantara.

*
Pois bailes — d'estes de porta fechada ?
Sabem que mais? o que nós temos é uma policia de uma previ-

dencia verdadeiramente providencial.
*

Mas eu fallei em camaleões a propósito dos nossos artistas, e não
pensem que foi sem intenção que o fiz.

Era cá uma idéa.... ora adeos! onde está o mal em que eu diga
que elles são de uma inconstância que os próprios homens parecem
mulheres!

Não ha theatros que os sedusa. Para elles, estarem hoje no S.
Luiz e passarem amanhã para o Vandeville é tudo a mesma cousa,
e a prova está no facto de se terem desligado da companhia da Sra
Ismenia — as Sras Velluti, Maria Adelaide, Ricardina, Adelaide
Pereira e o Sr Fraga.

*

Ao todo cinco, e ou eu me engano muito, ou Sra Helena Balse-
mão que alli vai estrear, está longe de os poder substituir, apesar
de solida.

*

Chi! mas eu faço idéa da rabia da Sra Ismenia ao ver-se de im-
proviso abandonada por aquelles cinco discípulos !
i.. O 'yia lho v/da é í.jr,-zetü}itA,-C{u& aSüfwíá piira â.consolar quando
for preciso, ou quando menos se esporar.

*

Ainda o outro dia alli se dizia que esta artista no desempenho
dos papeis de Maria o Noennia da Estatua de Cam;» '•enresentou de
tal maneira — „ principalmente depois do ter o nosso publico visto
desempenhar os mesmos papeis pela Sr Paladini, que as palmas e
flores que recebeu muito a devem ter lisongeado, porque foi digna
d'eüas "

*
Ora pois : o tutu por um lado a dizer isto, e o Castro Urso por

outro a applaudir com aquelle seu enthusiasmo e aquellas suas mãos
— que mais O preciso para que a Sra Ismenia se levante um bello
dia cora vellcidades de representar a Judith?

A. DrAS.

Noticiário.

ty

No domingo passado fez utn anno que o glorioso martyr São D-
Athanasio Vital foi condemnado.

Não fomos cortejal-o, como nos cumpria, pojpííarraos com um
terçol no olho direito. Para o anno promotleirios não faltar.

Informam-nos do que amanhã, domingo, o Sr Joaquim Nabuco
fará uma conferência em 1'etropolis. Haverá trens especiaes para
passageiros a 108000 rs.

Por dez mil reis ir a Petropolis e ouvir a palavra inspirada do Sr
Nabuco, é mesmo o que so chama — um ovo por um real.

« »

Chegou Monsenhor Bruschetti, o novo encarregado da nunciatura
. apostólica.

Ja não alcançou a visitação das igrejas, mas ainda veiu muito a
tempo para o sabbado d'Alleluia.

N'estes tres dias venderam-se apenas 18 kilos de amêndoas. Os
confeiteiros ostão dando ao diabo a chu'T.

Vão recomeçar as conferências litterarias na próxima semana.
Consta-nos que o Sr França Junior vai discorrer sobre a iufluen-

• cia da tinta roxa de Monteiro na escola flamenga de pintura.
Desde já nos congratulamos com S. Ex.

Do Rio da Prata continuam a chegar-nos immigrantes. Vem
todos enthusiasmados pelo benéfico regimen alli adoptado e porem-
quanto vão todos para as estações da Estrada de Ferro.
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O Mosquito

Consta-nos, mas não garantimos a veracidade da informação, que

se occupam em tazer uma activa propaganda republicana.

O nosso distineto amigo Or Tinoeo agora mesmo acaba de nos de-

clarar que não aprendeu a dansar no Guedes, mas sim com o pro-

fessor Piacentini.
Os nossos cumprimentos ao professor, cujos discipulos chegam a

vêr o seu nome citado em folhetins do Diário.

Foram confessar-se na quinta-feira santa os seguintes cavalheiros :

Saldanha Marinho, Dr Joaquim Pedro, Dr Átaliba, Pinto Junior,

Conselheiro Paulino, Marquez de S. Vicente, Senador Jobim, e

outros muitos.
As penitencias variaram de dez a duzentos rozarios.

Assegura-nos pessoa honesta que á vista do nenhum resultado da

petição de graça ássignada pelas senhoras fluminenses em favor'dos

bispos presos, se vai promover uma outra ássignada por crianças.

Acceitam-se adhesões mesmo das de peito, assignando por procu-
ração as amas que as criarem.

Durante a semana não se concedeu privilegio nenhum, mas ha

esperanças de que a próxima semana seja mais fértil.

Bom é isso. .

Não tenho mais noticia nenhuma a dar-lhes senão que todos os

collegas de redacçao se foram preparar para ir amanhã ver appa-

recer as alleluias.
Eu tambem vou.

A. Fava.

Mas, remetto-me ao silencio. Fôra demasiado arrojo que eu me

aflbutasse á analyse do sublime parto do Sr Alvares, á quem jú o

nosso excellente Jornal do Commercio e o Exm. Sr Castilho con-

sagraram eloqüentes expressões de sincera admiração. Termino,

pois, pedindo para que me acompanhem na minha cordial nianifes-

tação :
— Ariva o Sr Alvares e os seus dois panegyristas !

Bob.

Em vãc tenho percorrido todas as folhas desde esse dia para cá,

em nenhuma d'ellas se encontra palavra sobre um facto presenciado

por centos de pessoas, nas ruas mais freqüentadas da cidado. IVonde

venho a tirar por conseqüência que.... o melhor é não tirar conse-

quencia nenhuma, e evitar talvez alguma descompostura do Após-

tolo, que para xingar a güpto não cochila.

Um acontecimento litterario.

N'este momento solemne, quando em todo orbe litterario reper-

cute, repetido pelas sem tubas canorosas da imprensa quotidiana e

seria, o famoso discurso com que Alexandre Dumas, filho, tornou

remarcavel — se em assumptos de tal magnitude me é licito usar

d'uma palavra ainda não naturalisada — tornou remarcavel, repito,

a sua entrada para aquelle grêmio immortal que se chama a Aca-

demia Franceza, faltaríamos ao mais sagrado dos deveres se não
erguêssemos um brado de adhesiva admiração ao lêr o original poe-
ma que o Sr Alvares baptiaou com o BÍugelo o despretencioso titulo
— O poema da Imperatriz.

O Sr Alvares ?! Mas quem c o Sr Alvares ?
O Sr Alvares, leitor, o Sr Alvareã é um gênio em cuja boca me-

lodiosa caberiam as palavras que o finado Camões attribue ao ter-

rivel Adurnastor,
Eu sou aquelle oceulto e grande cabo,

S^LPICOS

Oom esta sião oito investidas que dou aos meus salpicos e estou

desconfiado que já agora não lhes acho o geito. Nunca vi um em-

brutecimento assim. Isto por força é mau olhado que me deitou o

folhetim do Globo de domingo passado. Se eu acreditasse em

cousas de bruxedo ia já d'aqui a correr, comprar uma figa e um sino-

saimão para esconjural-o. Cruzes, canhoto !
*

Aqui para nós que somos de segredo, è bem feito. Quom me
mandou, a mim, em vez de ir á fortaleza de S. João comprimentar
o Sr D. Athanasio d'01iveira pelo que os seus admiradores chamam

„ o glorioso anniversario da sua condemnação, " agarrar-me á lei-
tura d'um folhetim do Globo, o mais encaiporado dos jornaes em
matéria de rodapés ? Sim, quem me mandou ?

*

Ainda admittida a hypothese de eu não querer ir ao cárcere do
martyr pernambucano dar-lhe os parabéns pela sua feliz estada alli,
e desejar-lhe a continuação de tantas venturas, o que seria talvez
considerado uma caçoada de mau gosto, procurando bem sempre
havia de encontrar alguma cousa em que matar o tempo.

Por exemplo, ir para cima do telhado olhar para o morro do Cas-
tello — que ha tres annos se sabe que vai ser arrasado — afim de
apreciar a nova reforma do balão que marca o meio dia justo.

Oom uma differença apenas : o Sr Alvares, grande e modesta-
mente oceulto, não é um cabo, geographica ou mesmo nauticamente
fallando : não é um cabo da guarda, não é um cabo de faca — mas
dos esquadrões que incessantemente escalam, modernos Titans, o
ceo da poesia, o Sr Alvares é um dos principaes cabos de guerra, e

quando digo cabo, é general que entendo dizer, ou pelo menos coro-
nel. O Sr Alvares mas falha-me o espaço e ha tanto a dizer
do Sr Alvares! Ah! on n'en dirá jamais assez sur volre compte!

O actual livro do Sr Alvares pecca, no meu fraco entender, pelo
pequeno desenvolvimento. Comquanto o poeta, invocando para
orago de cada uma das suas estrophes o nome de uma provincia do
império, nos faça dar um rápido passeio por todas ellas, e de cada
uma em versos cheios de melodia, nos dê clara idéa, parece-me que
n uito mais havia a dizer sobre assumpto de tal fórma vasto e abun-
dante. Digam embora que sou glutão, soffrego, tudo quanto lhes
vier á mente: que querem ? quando leio trabalhos d'este poeta de-
sejaría que elles fossem intermináveis, para me saturar das emana-

ções voluptuosas das suas cadências polymetricas.
Veja o leitor se uão tenho razão no que digo, t;into em louvor

como em vituperío.
A provincia de Pernambuco.

E esse brado gigante, sonoro e festival
Repercutido nos balouço3 recifosos d'01inda
Predispostos á de Paulo Afíbnso, obra divinal,
Do Deos da Cruz, que, á terra bella e linda,
Da maravilhosa catadupa concedeu eternal
A simile, soberba cachoeira além finda!
Foi deleitar do Prata e Amazonas o remanso
Das doces emoções d'um feliz descanso.

Pois que findou a guerra
E o Brazil venceu,
E do Paraguay á terra
Sua libertação concedeu.

Não é fácil, direi mais, é impossivel reunir tantas idéas em tão

poucas palavras. E que vigor, que relevo! Está mesmo a vêr-se
d'aqui a catadupa eternal, simile e soberba a que se predispõem os
balouços recifosos d Olinda Lá está ella! lá está ella!

E a quadra final, sorte de epilogo á parte principal d"aquelle ver-
dadeiro poema! Como o espirito, cansado de admirar aqüella cala-
dupa, se repousa nas suavidades d'aquelle fresco oásis !

* #

***

Ou, o que talvez ainda seja mais divertido, lêr o aviso em que o
Exm. ministro do Império communica aos Illustrissimos da Mus-
tríssima que já oíficiou ao Chefe de Policia para proceder a investi-

gações e tomar providencias que obstem á especulação dos atra-
vessadores de gado, apostados a matar-nos á fome.

Sábia medida, que apenas tem o inconveniente de já chegar com
dois mezes d'atrazo, Mas emfim como n'esses dous mezes tivemos a
dita da não morrer, é provaval qne o mesmo nos aconteça uos outros
dois ou tres que vão durar as taes investigações, mais dois ou tres

pava pensar nas providencias e ainda dois ou tres para as pôr em

pratica.
*

Por este lado estou perfeitamente descansado, as cousas hão de

passar-se como sempre; sem precipitações funestas. O que, a tal
respeito me tem causado aqüella, é vêr o excellente Sr Ludgero

que mal chega para chamar á ordem os desordeiros, vadios e polacos
do municipio neutro, sobrecarregado com a missão providencial,
mus em excesso trabalhosa, de ir d'aqui até Minas recrutando o boi
refractario e mandando-o transformar em alcatras e lombos, para
nosso gáudio e sustento.

Um dia, por brincadeira, não me lembra se no Mosquito se al-

gures, disse eu que havia de conseguir não sei o que „ se me nomeas-
sem chefe de policia." Desde esse dia funesto, aventada a possibi-
lidade, as minhas aspirações a eBse posto perigoso cada dia mais se
avolumavam. Nestes últimos tempos estudei o andar do Sr Lud-
gero, os seus hábitos, costumes, preferencias, etc. Sei que elle odeia
extremamente a estação chuvosa, quasi tanto quanto gosta da secca.
Sei que dorme pouco, é sóbrio e padece das ditas. Sei tudo. Nem
S. Ex. imagina como a minha policia o tem trazido vigiado.

*

Contava eu, no dia em que o Sr Ludgero se retirasse da sceua,
apresentar-me candidato ao seu logar, mostrando aptidões para con-
tinuar a sua administração, sem discrepar em um só ponto, se tanto
exigissem de mim os Srs ministros. Ma3 desde que ao chefe de po-
licia da corte incumbe prender, alem dos capoeiras que nos podem
metlei' uma testa, os bois que noa podem metter mais alguma cousa,
já aqui não está quem fallou, por tal preço não quero nem o throno.

*

O que eu quizera, fosse por que preço fosse, era ver explicadas as
razões do escândalo oceorrido na procissão de Passos, sexta-feira da
semana passada. Necessariamente são ellas de grande monta, para
os Srs padres abandonarem o prestito em meio do caminho e safa-
rem-se para a igreja deixando os irmãos com o andor seguir o itine-
rario marcado.

«

Que estes espectaculos ao divino são ridículos e dão ensejo a mais
desacatos que a outra cousa, isso é fóra de duvida. Ate aqui. porém,
não partia do clero o exemplo da falta de respeito. Os Srs padres
tomavam ou fingiam tomar o caso a sério, e iam alli grave3 e impo-
nentes como comparsas da Phenix arvorados em reis de mágica.

Agora mudaram de feitio. Seja porque brigassem com os irmãos,
ou porque viesse alguma súbita inspiração celeste, abandonaram a
charola em que ia a imagem e voltaram para a igreja esperar pelos
outros.

O que vale é já se estar acostumado.
Ao principio ainda havia quem tomasse ao serio aqüella quitan-

deira enfurecida. Hoje em dia, não tenho certeza, mas coivjecluro

que até ha quem a provoque só para a ouvir.
Ao que ainda se dá importância, segundo se vê de queixas repe-

tidas em varias folhas, é ás amenidades dos recebedores de bonds de

Botafogo.

Ha pessoas niquentas que imaginam uns ideaes cheios de perfei-

ções e pretendem amoldar a elles a humanidade.
No outro dia vimos um d'esses taes queixar-se do padre Immacu-

lada Conceição, agora temos nós outro que se levanta contra os

recebedores do Jardim Botânico, e os chama insolentes e grosseiros.
Alguns merecem o qualificativo. Em todo o caso, ao preço por que
está a farinha, não é possivel preencher os logares todos com indi-

viduos educados pelas freiras.
No entretanto é fóra de duvida que a administração d'essa com-

panhia attende as queixas que lhe são feitas e procura prevenir a

sua repetição. D'isao eu próprio dou testemunho, que já tive ocea-
sião de ser parte contra um empregado da linha, e fui muito bem

acolhido.
Assim o fossem as lamentações das carretas e peças da fortaleza

de Villegaignon, que estão mesmo a cahir de lazeira — as que já
não cahiram.

Em 1870, ha apenas cinco annos, foram muitas d'ellas declaradas
imprestáveis por maduras. Desde então para cá, por poucos pro-
gressos que tenham feito já têm tempo de estar passadas.

Se estão! *)

Valha a verdade não é só n'aquella fortaleza que a falta de re-

paros da artilharia merece os meus.
Ainda me não tinha sahido o buço, já eu ouvia dizer que se iam

mudar as peças da Nictherohy. Até hoje ! Sabe Deus até quando.
Porque, isso agora talvez nem mesmo Deus o saiba.

***

E' como a historia do couraçado argentino La Plata. Todos oa

jornaes, em noticias que parecem escriptas pela mesma pc nua de tão
irmãsinhas que são umas das outras, dizem que a couraça do tal
buquê é de duas pollegadas. Se eu fosse a acreditar no que me
affirma um dos numerosos espiritos Santos que me vêm fallar ao
ouvido, não temos actualmente navio nenhum de couraça compa-
ravel á d'aquelle, senão os dois ultimamente encommendados, Soli-
mões e Javary.

Não sei o que hei do pensar, nem o que hei de crer.
O Sr Lima Campos, que visitou o navio e colheu aquellas infor-

mações, apezar de ter ido a bordo fardado á paisana, o que talvez
parecesse original aos nossos hospedes porteuhos, nem por isso é
menos oflicial de marinha ou menos entendido u'essas cousas de mar
e guerra. Mas tambem perder assim, de repentemente, a fé no
Espirito-Santo, que me jurou (por esta f e corto o pescoço se não
fôr verdade) que bem podia o Sr Campos estar em erro

Não tem que vêr, o negocio é de chapas, e não é a primeira que
furam ao Sr Campos....

*

Uma que foi furada, com desapontamento de muita geute e
admiração de muita mais, foi a potição de graça para os bispos
presos, ássignada por bom numero de senhoras, e ú qual o Apostob
deu publicidade.

Que as senhoras, em geral e_piritos propeusos á indulgência, se
prestassem a subscrever essa petição, perdoa-se, por serdes vós quem
sois : que o Apóstolo a publicasse na sua quarta pagina, quando nas
outras desdenha do perdão o glorifica o crime dos dois prelados, e
pelo menos exquisito.

*

E' que a posição do Apóstolo é falsíssima. Se póde sustentar o
seu papel de folha política, órgão dos Sorianos e dos Tarquinios,
como campeão da Santa Madre Igreja vè-se entre a cruz e a caldei-
rinha. O pobre de Roma dá de lá uma ordem : os dois que se
apressam em a pôr em execução vão dar com os ossos na cadêa.
Os outros têm medo e encolhem-se a tempo. O Apóstolo chama os
primeiros — os martyres. Que são então os outros ?

Coitado do Apóstolo .'
Bob.

*) —que è um cesto jí.arule.
A. de Castro.

dToua %. èt J. IPaufo ^ifòitvaftâk, \. à'SWfan^ $7, *>6.


