
AINO I CREPUSCULO •• 27 

ORGAM l.JrrTETIAJ?IO E NO'l'ICI080 
--_ ......... -

COLLABORADORES DIVERSOS 

De",t.orro. JS <10 Dezoll.l.bro (Iel ｾｒＷ＠

EXPEDIENTE 

Assignatura 

POI IlIl'Z 500 ""; 
PAn.\ ｉｅｾＧｬＧＢ＠ \DI ｜ｾＧｉ＠ \DO 

Pnhllcllçito ""'lUanal 

E:iCIUPTOIUO DA REDACCÃO 

Rua de João l'mtufI. J3 

r.>. -. ｑＮＮｵＮ￭ｍｴｮｨ｡ｬｾｨ＠

Pelo puqucte ridol'lll cbegou 
a.nte.bontem a esta 'apital o dis
ｴｾｮ･ｴｯ＠ engenheiro cujo nome en
cIma e ·tus linhas. 

S. S. pretende demorar-se aI. 
guns dias ｮＧ･ｾｴｬ｜＠ Prllvincia re, 
gres anelo apnz pum a Côrte 'onde 
irá ｴｯｭｾｲ＠ conta de ullla estrada 
cujo prolongallle!lto foi cllnfiado 
ao seu zelo e nptidões ｴ･｣ｨｮｩ｣｡ｾＮ＠

CUIll primentamos com tou a a 
effll do ao cavalheiro ditrnto a tu· 
dos os respeitos das ｧ･ｬｾ･ｳ＠ sym
p:rthias. 

Gusta vo Pereira 

No dia 6 du cnrrente, completou 
23 prima veras ＢｾｲＮ＠ Gustavo Pe-
reira listinctos moços 
que melhor socie-
dade Ido. do oommer-
cio d 

At 
em f 

prim 

, ､Ｘｬｩ｣ｾ､ｯ＠ moço 
as perfumantes 
!se;&mos mUita' 

saú,le e mUitas folicidrtue, para Ijue 
a, completo ＾ｾｭｰｬＧｯ＠ ,degremente. 

Partiu no paquete Camillo, no rlia 
1 rio corronte, para Corltyba, o 110-50 

mUito ･ｾｴｬｭ｡､ｯ＠ profe.sor je Geo
gnphlol e Hlstorla do Instituto Lit
ｴｾｲＢ＠ ri" e Normal, o Sr. CustnrllO 
Teix eira Raposo, aliá, pessôa DlUit,o 
illu"trada I' dn carad .. r Sisudo. 

Dl'.cjamo, 'lue S. S, ｴｩｶ･Ｎｾｯ＠ fcito 
satisfatoriamonte uma feliz vl"g\'m; 
assim COlHO a sua E11ll. · familla 'Iue 
no me' mo i,a'lueto tambem seguio 
pa rol aq uella cid aut' 

Tarnbcm parllu no dia 11 do c"r' 
rentt!, no ""p,)r Rio de Janeiro,para 
a Escol .. Mdltar da COrte, o no,so 
distincto amigo o conterralleo, o Sr. 
Mdnoel Liberato Bltlencou rt. 

De.ejamos que IJ n "bre collog .• ti
\'es e tido uma feliZ e e'plen,lIda 
viagem e que pro'pere vantajo-a
mente em tão hOlll'ada carreira, 
dando aSSim, corno jã tem rla,lo, 
muitos prazeres a torlos quI' lhe 08-

tllnam. 

o r. Ernesto Virgas, m UI to esti
mado olllpregadú da clas.e caixelral 
Il'e ta cidMde,que ha ､ｩ｡ｾ＠ achava-se 
e!lfermo, já esta melhor de seua soe, 
ｦｲｩｭ･ｮｴｯｾＬ＠

Paraben a tão di tincto moç\>, 
que tem sabido honrar tao digna
mente, a nubre ｣ｬ｡ｾ･＠ caixeira!. 

Transcrevemos hoje do co11e8a 
ａＮｬｶｯＬＧｾ､ＢＬ＠ a seu pedido, a radiante 
poesia ｩｮｴｩｴｵｾ｡､｡Ｍａｬ･ｸ｡ｬｬ､ｲｩｄ｡Ｌ＠ I 

'oclI'dnll\! 1111 

a I ' I 'I 

con lar 1 
I 11) .. 

o que rlizem ｲｬｾ＠ nós: 

Re.tppa receu, no ,lia 8, nes
ta c.lpi ta 1 I) peq \lono orgam 
liltemriu CJUO ｾｬ＠ Hllitula Cre
puscu1o,rerhgido: 011' uma pleia
de de 1lI0çc>'" ｱｬｬｾＧ＠ 'l! ti ' n distin
gurr!o 111) c\lltlvo da ＱＱｉｴｪｾｬｬ･｣ｴｵ｡ﾭ
i1rlac1e. 

Oxalá o r ,l1('(!a 11;1' cocon
t I'C Ｌｾｴ｡ｩｳ＠ difficulr!aClf' na ua 
｣ｸｩｾｴ＠ 'ncia, nào s6 p:' a satis
façfto CIos H'II" !I"o.;i:r11 I 11 te , co
nlo ＨｬＧｾＧｉｬｬｃｊＱｃＧＢ＠ que !'al 'm dar o 
dC'\'ido mPlilo af; p lducções 
dus seu ... co lia bl)radol "s, 

(Do J!,p cr. ) 

.1. 
A Rosa 

(A' 'ASSAS CoTA) 

E' a rainha das flores, a encanta
dora rosa . 

Nao ha Romêo ou dandy que a nllo 
traga .obre o peito. 

As proprias Julietas- meio que 
sua visam ses maux aux coeur, sor
vendo-lhe o pedume, respirando 
seu composto al'omR tICO. 

Desde a cabana rio ｰｯ｢ｾ･＠ até o 
ｰ｡ｬｾｩｯ＠ do plltenta,lo, nos saraos de 
toda especie, tom eBa o mesmo aco
lhimento, a me.ma acceitaçlo e 
graçl, ostenLando ｣ｾｰｲｩ｣ｨｯｳ｡ｭ･ｮｴ･＠
todo o seu adorno de coquette ai ti va, 
trajando as gala. de seus naturles 
ataVIos e mettendu figas ás snas 
companheiras .. de enfeite. 

EUa, é o IlIgh-lI(e no salAo do 
burgoez. 

Mas, apezar de tlllLta graça a f 
mosora, vive, na expresdu ｾ＠ te-
ristica de om poeta-« I' ti" 
m"tjn ., 

, to L TO. 

I 
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Liberdade! 
Sub ti tua- ｾ＠ ° Ir .• balho 11 cruo 

pelo Irab Ih" HH,', arranque- e das 
eape la ｴｲ･ｾｒＬ＠ do obscuraoli mo 
_Ies milhares de creatar .. que ge
.em na tre". pu,lIudo luz, abrAo
.. as grandes /,ort. do templo tia 
iJlstrucçAo. Caç -'0 "unI' O ｾｲｩｴｯ＠ 110 

progre' O ail oUl ｾｯ＠ C<lnhõe da 
igaaldade, quebrem- ti u grilhões 
da escravldA<>, crllOú tia naçao. er
ga-se o cadaC.bu pau Cdzer rolar a 
cabeça do e ｾｲ｡｜Ｇｯ｣ ｲ｡ｴ｡ ｳ＠ vi>, para 
com eu proprlO Ｌ｡ｮｧｵ ｾ＠ Idv.lrem a 
aadoa do soberb" pavilhau Brazi
leiro, tAo nt'gra como o crime' por 
elles praticado I,er;\ote esta n .. ção 
que se "rocLtmR e"l, "da I ! 

A nação que ｭｾｮｴ･ｮｬ＠ em ,e!l eio 
a escravidão quI' ｵ｢ｲｩｾＮｬ＠ um homem 
Iftr e,cr,no de outlem ,vender eu . e , 
melhante como cou a Oll mel'cJdo
ria, Cazel-o u:cumblr oebaix" do 
azorragul', poderá .er um naçao ci
"ilisada ? 

Aoode estão e-tl' lei qutl prlum 
o homem de g<>zar allUlllo a que ｴｾｭ＠
firme e ｩｯｶｩｯｬ｡ｶｾｬ＠ tllr!!lto - a IIbel" 
dade !, Oh! Braz ll "I ha um pouco 
para o Eg} pto, e ver:' a O,dade 
Saota, dormindo a beira do abvsmu , 
subjugada pelo ｲｾｕｨｬｬＧｓＨＩＡ＠ COIDO po
deras oh ! Brazlled ｾ｡￣ｯ＠ cam IOha r 
pelo grande secu lo ,I luz." como 
poder.i.. ccudir d·· tau mauto to lodo 
do cr:me.e vês diante de ti a vilão 
d'elle, - o re:::!orso, perante o 
qoal ｲ･｣ｵ｡ｾ＠ horrurl,.da ! 1 

Como DtO eotira remov"r- no 
coração o arrependln ento, ao veres 
o portento 0lpgant& d'Afflca levan
tar- e, e em nome da hum n.,lnd" 
implorar ju tlça, à tI Brazi I, cujo 
filhos tantos crirr.es ocultam debaixo 
do manto da hypocri la' ! 

Faça-lOe reso.; r 'po; ｴｾ ､｡ Ｇ＠ ｰ｡ｾｴ･＠ ｾ＠
brado da liberdade. então teremos t) 
progre SO, e to soberba Naçao de 
cima do throno da Igualdade, seras 
proclamado !:açllo civilisada, haste
ar-ae-ha ao lado dt) Bureo r-avilhão 
Brulleiro, o braoco pendia da li
berdade, então alti va poderAs ler 
grava.la em lettras d'ouro, por teus 
filhos teus beroi.:os doCen ores nas 
çaodes faginaa da bi toria, o em
blema dll progres o - Liberdade e 
PatrIotismo! 

Desterro, 4 de Dezembro de 87. 

BRIOIDO PIIXOTO, 

Era na "rim vera, Da primav'l1'a 
em flor, qUlludo " vi pela primeira 
'feZ 110 bsirado do tdhBdo do qUHto 
onde eu dormia. 

Erll umA It v"zinhA houe ta e lu
silha, apenll vlDha pelo cspaçu a 
C6ra B flr o roclcler ､ｾ＠ auror", ja 
clla cOm"çaVil a Clllltlll" a cantar 
alegrl'mente , btllra li.. lelha,I,. 
quarto Illltle eu dormIa. 

Era ella quo depeis tio saudar a 
luz e despertar a flore, viuha-me 
accordar "om .eu, canto,: h .us e ,a
Ileotes. Entilo eu me lovantava ain
da me espreguiçalldo como uma gi
boia ao rlespertar, p,1/' abl'lr aja
nella que dava p" r a a estrad .. e a via 
. empre no beirado d .. telhado a tri
IIar, a trinal' harmoniosamente. E 
a"im que mp via abrir a jaulllla, 
erguia u rotilantes azas o ｶｯｾｶ｡＠ e 
trinava pel" are, e o som ery,tal
lino de "l'U cJnto rptenia pelo azul 
a C6ra, COIJIO () ,om ai;udi -,i mo ,Ie 
um clartot. E ... eu flca.a huras por
tlioas a ｶ･ｬＭｾ＠ d'ludojar no pelagodo
ao' . 

Era ella a minha sout", 8 ｭｩｵｨｾ＠

verdadeira amiga, nunca fallou · me, 
mas tnnava sempre e eu compre
hendia as notas de AU canto, por
que ei tambeul vibr,lJ' li minh .. rude 
Iyra ne onde a dias arranquei os 
Uantos M atl1laes ! 

Eu de c'.ntiava muitas vezes que 
ella tive se feito O seu oscllanto ni
nho entre 88 telhas no beirado do 
telha!o .10 qU81'to onde ou mO l'ava . 

A tardinha quando" 61, esse ro
mei ro lOiro, desce em descer a es
cada ecorme do infenlto, n'" 5a hora 
em que na terra reina um dueto de 
perCumes e de canto< e no c,\u um 
doce confilcto ao doce morrer do tlia, 
ella alegremente dava um verda
deiro concerto marcial no t\llhado 
de uma casa que flclva defronte a 
janella do meu quarto! 

Era um gosto ouvir as agudissi
mas Dotas, gorgolejal-as n'aqoella 
fina garganta de crystal. 

E assim passei tres mezes gozando 
alegremente os ca:Jtos bons e sadios 
d aquella pobre ave. 

. . 
Porém uma manhll e pel'ei no lei to 

o canto accostumado, esperei, espe
rei, mu foi inutil, entAo cançado ji 
de eaperar na cama, leunlei-me e 

• abri a jlllella para ver le a via '" 

aada. IIAda vi. KntAc: rui aelobuo.J 
jUOl'tc a mioha " .. Iha ml'Zil para 
e escrevia alguma cuuu cum 

Çao a .. '11 aeonteeimonto ... nIlU 
rOI o meu "'p"ntu ｱｵｾ｡､ｯ＠
e.trada uma "oz dizer: Um 
rinha, UIII ｰ｡ｾｳ｡ｲｬｮｨｯ＠ mortu I 

D'um salto CUI a jallslla 
o vi mortu nas mAu de um 
IJI'osseirll, ,re,tes quo) AudalO 
･ｳｴｲｾｮｬｬｾ＠ dos,lll que alnauhllctl 
até 'lue escurc,·e. a cantar, a 
o hymllll ri .. orglll. 

Ent:10 vul ｴｾＱ＠ para juneto da 
aonde ｾｳｴ｡＠ \ a e escrevi este 

Hontem li. tardinha, quando o 801 descia 
a escada 8nortn deG as reos azues, 
ｶｩｾｴ･Ｈｒｮｴｮｮ､ｯ＠ lima canç,\o sadia 
canCRO de morte, .uppliraodo a luz. 

Hoje te vejo na l''\trudo. franca, 
nas mãos caJosn" dt} lIm rapaz ｧｲｯｳｾ･ｩｬｯ＠
de olhos ｮ･ｧｲｯｾ＠ e de cuti'i branca 
rapaz da orgia, um C'ido(hio brejeiro. 

Não mais lu ｨｴｬＨＮｉ ･ｾ＠ ue!o1pertRr 8S flores 
SAudar n IULCOlll vil'gioap!o1 ardores • 
no meigo prado ou na ｧｯｾｬｩｬ＠ Hore to. 
HonttlD1 canta\'ll"C o \iver incerto 
parn o t o \'lIO t:ra o esp co aberia 
hoje lIllI monturo ... e nada mma te reala 1 

TIMOT IIKO ?\oú ••. 

Desterro, OuluLro --87, 

••• 
Phothographias 

A' ANTONIC. DUAR.TI 

( A' vol d'oiseau) 

Hontem, O dia apenas \·inb. 
plend ioo dillpontando, quando 
ｮｨＧＺ｜ｬｭｾ＠ immersa lI'um punbado 
florps, atir Ido Pllla natureza I\s 
de um j " rdlm, qualldo no Ideal 
guei estar senttndo uns Crem 
｣｡ｮｾｳ＠ harmoniosas, matiza:noc_ 
como se acaso fllsse a revHiau 
radiaçllu da luz IlIumlnando a 
f1ommifero claustro de amor, 
como um iman atrahe a ai 
gllote, muitas vezes para engaol'-"I. 
muiLas vezes para -a 
mine; fo i justamente 'Iuando 
no intimo sereno deste mou "nlrat. 
um ferimento imaginario de 
nhal 'Ioe me vinha 
bello e bem I.hotographado r"trall. 
que a dias me enviaste da ＨＧｾｉＢ Ｎ＠
aonde hoje habitas, 

Oh ! que momento sablime 
do eu fltna o teo retrato nobre: 
quei mudo e pateta, crê, porque 
a mQito que nlo te vejo 

r ---- ＭＬｾＬ ｵＢＧ ＧＧｬＮｴＺｭ＠ como 
e 8 nO'f'n. ｮｭ｡ｾ＠ cOres confusas e idade! ellt., ｾ､ｬｬｌｬｴ＠ "l'ec 

t' lO-IVO lernbrt'Ío:: d .' ＢＭｾ＠
Deixae-me go e mIm atnda I 

ar as doçuras 
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N'e,te instanle então, o sol er
gaendo-so da sua alcova ridente, lu
cida <Ia ",trellu adurnada, vinh .. 
do 1:\ ,Ius montos Orientaes, mos
trando-se sdellclo"" harmonlOsa
mentp, deixando cah\!' .oble a terra 
fria, os ｳｯｵｾ＠ luzcnt"s raius, ,Iando 
aSlim uma luz la: .. clara que '\ todos 
illuminrl li da VI.!" 8' arvoras ｾ＠ as 
n(}1 es. 

As ondas brincando ｡ｬ Ｂ ｧ ｲ ･ｭ･ ｮ ｴｾＬ＠

COIIIO ca<ta. creacinll8s, ao caut') dos 
passarinho, na voluptuosa tstrada, 
produziam um murmurio .uave ba
tendo à praia. em cuj .• areia cata
varn-sc umas conchinhas Lão alvas, 
como as petalas S.tllll)SaS d'uma 
calldida e aogellca rosa Guanabara, 
como a UlereJlcorea curvidarle ,e
rena do céo quando é crystallino ! 

Ouvia-se da cIgarra o mavioso 
canto, a bOI'boleta azul, como o azul 
do IIIfeolto, voava, ｰｏｉｾＢｮ､ｯ＠ II/1S 

l'e rfumantes f1PI' es, .orvendo-Ihes o 
sll ccolento mel que lhe ｾ ･ｲｶ･＠ de ali
men to . 

Oh! dia magnifico! 
Os pa, .u ro. cantavam, a natureza 

rla.se ! 
Ha via pelo céo uruas quanta, nu

vell s de lindas c" re, di spersa", puras 
com u ti Ildtureza, cas tas como um 

sOl' rlso ! 
Oh ! dia magostoso, oh ! dia cheio 

dt. esplondores , como és beJ1(l: és o 
pa n>lrama intimo da Historia ao 
gl' ito de-Liberdade! 

POIS bem, Anton :o, li leo retrato, 
eu comparo c' um paizagem de flores 
primaveris, esta lindo! 

N'eHe me pareces um francez tra
jadu a ultima moda, me pareces um 
lord, 

Sluto não poder melhor descre
velou, mas SI tlU pudesse .. ,.ter ia de
certo uma penna digna de aprecia
ção, uma ｰｾｮｮ｡＠ bOa e inspirada, 
como a de algum nobre escrlptor ! 

Como me dl1es, enViaste o teu re
trato bonito, como prova de amiza
de, na:o é assim 1 POI' isso guardei
o no cofre placido de minh'alma e 
agrad eço-te, ox.:l .. mando o celebre 
pensamento do notavel escriptor 
francez Bescberelle,sobre o retrato: 

, 011 dit que 1e portrait d'uoe 
perllOnlle eat dane le coeur, dana I' 
Ame de ｱｵｾｬｱｵＧｵｮＬ＠ poui dire qu' eile 
eo conserve le loonnir. Ia memoi
re I lO 

De.terro. 11 de Dezembro de 1887· 
S,UDAS COSTA. 

sociellnde mio 
; a I II r 1 

contar \ 
fi l O .. 

a 

ALEXANDRINA 
N'uma noute ma, cscu .... tenebrosa, 
Na porta de um rico. lacrimola, 

Ella pedia por Jeovah: 
-Uma e,mola li. pobrll desgraçada, 
Que por leito tem qualquu .. uma calçada. 

E aS im, talvez, acabará ' ... 

N'"utro tempo fUI feliz, tive carinhos, 
Calcava estradus-sem temer esplnhol, 

NUDca desejai morrer, 
E. como AshaTerus-o ｰｲＢｳｾｲｩｰｴｯＬ＠
Lamento hoje o meu viver maldlcto. 

O que fUI, o q'hei de ser 1. .. 

-Fui quorida, tive amor, já fUI amada, 
M!ls hOJe, pobro mul her ! .. abandonada, 

S/) me ro.ta - I) coração! 
Por quem sois, ｾ･ｮｨｯｲＬ＠ ､｡･Ｍｬｉｬｾ＠ uma eamola. 
Atirae dentro aquI d'est .•• i<cola 

-Um pedacinhu d'l pa:o ! 

Então á p" rta U'Sílmou bella meDIDa, 
E compadec ida dd pobre Alexandrina, 

Lhe dis'e: entra0!. .. entrae! ... 
QU ei. ｾ＠ a Sen hora, se assentar nest .. cadeira, 
Emquanto vou la dentro e mui l Igeira 

Chamar o meu papae ! 

Chegaram ambos; e o velho horrorisado. 
Ante o quadro da mlseril\ ali pintado, 

Ficou letrico. emfim !. , . 
Ao depOIS, com a voz mUito pesada. 
Cumpr lmeutando a mendIga, a desgraçada, 

EUe fallou - Ihe as im: 

« Tú és nauta perdiJa ｾｭ＠ turvos mares, 
Lembrando-te saudosa de teu. lares " 

Que longe deixaste: 
" Eu sou a praia santa, abençoada. 
Que depois tia tormenta ja passa<la • 

Cauçada tú portaste! 

E yendo que és digna, mulher, de comllaixa:o. 
Te j uro por Deus, de todo o corllçll.u: . 
Aqui a rlicidade haverás de conseguir! 

E eHa respondeu-lhe as 101. muito contente: 
_ c O' eSlDola dll céo e luz da caridade. 
O' genio do DireIto e raio da Verdade. 
O' beijo do passado e aurora do porvir! " 

Maceió-Agosto -1887. 

MI ..... L P Â"LO Mo ...... 
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GABIXETE J(IRXALI 'TICe.) 

Temo recebido ns erruintes 
pnblicaçõe , com milita rej!ulari. 
dade: 

A R(1)iJla TypograplIira d'e ta 
cidade, pllblicaç:l', quinzenal e de 
excellcnte colloOOração. O Ju· 
pittr, tambem ,l'estA ci,lnrll'. E. te 
orgam é de pequc'no formato, po· 
rem tem uma 1I11l're ,lio nitidn e 
uma correctn leitura, dando 8 im 
prova da muit: iIlu tracçlio de 
seus collaborndore . 

A J/alra:a pllh!icação eman aI 
e caricata. E' bem ｰｾ｣ｲｩｰｴｮＮ＠ A /te
publICa da flore,ce:.te cidade de 
Corityba, orgam do Pdartitlo ,repu. 
blicano Paranarn e, e que e pre· 
sidente o r ... ; nck e. 

O Combatente ,lu cielaele de anta 
Maria da ｂｇ｣｣ｾ＠ do ｾｬｯｵｴ･＠ na pro
vincia do Rio Grnn,je ,lo ui, or
gam do c\ub CJixeiral anta Mari
eu e ,endo bem c"llnborn,lo e im
pre . o com bastante nitidez. 

Agradecemo, ael' collegas e 
permutaremo . 

ERNE rOF.NUNE PIRES 

IBRANTIN'A 

SEGUNDA PARTE 

CAPIT LO 

I 

Ｌ ｔｩｾｴ･＠ e dnc, riia depoi do 
fullecllnento de Leoncio e de ｾｬ｡ﾷ＠

thilde, Ibrantin3 deu a luz uma 
encantadora menina. 

Alfredo reeebt-ndo aquella tão 
almejada noticia, correu ao quarto 
de sua mulher abraçou·a com en
thusiasmo e ternura e beijc.u a 
ro adas face da filha, 

II 

Vamos mostrar a08 leitores a 
extraordinaria mudança que se 

operara em toda n':luelin familia, 
rlepois da morte de Leoncio e sua 
mulber, 

Como ｾ｡｢･ｩｳ＠ a loucur:l de Le
oncio foi produzidn pelo de apo· 
recimentll de Ibrantina e cllrarla 
pela \'OltLl e cn ament" cPella. 

Finalmcntl' n murte de Leoncio 
e ｾｦ｡ｴｨｩｬｲｬ･＠ f(li ｡｣ｮｾｩＨ｜ｮ｡｣ｬＨｬ＠ púr te· 
rem rie cobC'rto (' irregulol' proce· 
deI' da lilha'qll' ｴｾｮｴｯ＠ :\1I13\'um, 
como IIcliante \'eTilo "" leitores. 

Ro alinu e tava ca"[lela havia 
UIII anno qU8n1l" ROUbe que tinba 
dado ua m:1o, não a um homem 
de bem, mas im, o um .168U sino, 
e ao maior ele torios os Jev3 o. 

'sbenno Rosalina do procedi. 
mento de cu [[lari,l\) COIII lbran
tina, suu maior allliga, rc olveu 
mudar·se de CII 8, endo logo pre· 
cenifla por lbrantina. 

Logo após 8 IHI mudança, Ro· 
nlina ｯｵ｢ｾ＠ que Rogerio ｦｲｾｱｵ｣ｮＮ＠

t3\'a a idllalllcllte a ｣ｬｬｾ｡＠ de lbrlln· 
lina e colbendo p r.1 suas \'isitas 
a boras que .-\Ifre.]e' não ･ｾｴ｡ｶ｡Ｎ＠

Uma manhã que Rogerio sahira 
pretestondo um chamar!o urgente, 
ｒｯｾｮｬｩｮ｡＠ deliberelu procurar na 
secretaoia ,:0 marido documl'nto 
qüe prons elJl ua culpabilirlacle. 
Assim fez; logo os primeiros pa
peis que encontrou erlUIl cartas de 
Ibrantina , uma sem intere. e e 
outras que a culpavam. 

Xão, ati·feitn nincla com aquella 
､ｾ＠ coberta, r.ontinuolI n examinar 
todo o papeis que pncontrou, 
terruinanrlc, e e exame por UIII 

maço de papeis em cujo en\'olucro 
se lia-particulares. 

O coroGli0 ele Rosati na, ao pezar 
aquelle maço de pa peis, pul \'011 

violentamente e um t"xtranbo tre
mOr percorreu· lhe torlo o corpo. 

' entincl.o pn so na escarla, ･ｾﾷ＠
condeu apr aelamente aquelles 
documentos no seio e foi ver quem 
era. 

Era um moço de recados que 
tra ia um bllbete de Rogerio a . 
im consebido: 

e[ Querida Ro alina. 
e[ C.begando hoje,. de passagem, 

, varlos companheiros de acade
([ mia, fui por elles convidado 

« para jantar no U niver u l>. 

«( e sa razão não espera IIle 
« jantar 

Tcu firl marido 

Por 
para 

1
, . 
1.ogerlO. ]) 

ｒｯｾｮｬｩｯ｡＠ \'ocegach por esse la
rio, feixou a porta e foi exnminar 
todl'8 aquelles documentos, en
contrando cm primeiro lug/lr • 
seguinte carta de lbrantina: 

e[ R 'geriu 
e[ E tuu de accôrdo com o que 

( me dize'. ei que. me umas, e o 
e[ mell amôr por ti, pURSII jà a 
« adoração. E qnC'1,l o precon
<l ceitu do lI1ulber casada e ･｢ｾｏｕ＠
« promptll :1 concede r·te (, que 
« me pedes não só por nttenut!r-te 
« como tam bem por 8atisfazer o 
« meu maiol' desejo. 

<l Alfredo ue o nove h ora da 
([ manha e voltn as quatro, por· 
e[ tanto podes vir em o menor re
« ceio dUb dez :hora em diante, 
« Olll<l cllnbatlos e nincruem ｲｾﾷ＠

, .. o 
« p:lrara elll tua \' Iblta . 

« Recebe UI!! beijo qlle en \'ia· 
« te Il tua ... 

e[ lbrantina:» 
« Como vae a Bazi!ia ? 
e[ Qnanrlo a beijores lembm·te 

e[ de mim-l.,) 
Se Ulll raio hou\'esse cahido n'a

quelle momento aos pé rie Dazi
lia, não a nffenderia tanto como 
aq uella carto. 

As im foram·se slIccedendo as 
cartas de lbrantina uma após ou
tra ; gavendo cum e pecialidad" 
uma, que lI1ais corroborava o que 
diziam a outras. Era aSRim con
cebida: 

«Meu Rogerio 
e[ O estado em q\le e tou é jà 

oi bem adiantado e tenhe> medo de 
( ser descoberta, por isso rogo-te 
e[ vires cà hoje as seis horas e eu 
e[ te pedirei para me exalninares. 
e[ Como sabe a molestia de que 
e[ ･ｾｴｯｵ＠ Hoffrenllo poderás já pre
" parar o discurso de parahens i 
e[ mim e .. . a Alfredo, 

,Tua lbrantinu, 

(Contim1.a). 

'Jlyp. da Rtge1W'aç40. 

." 
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