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MADAME DE GIRAHDI N 

(FR.~Gm:~"TO DE t:ll !.IYllO L"Tl1TWDO «El! PARIZll) 

Madamo do Girnrdin, enjoa restos preciosos ropou
i<am, ha poucos annos ainda, d<'haixo do 11111 singelo tu
mulo ele marmore branco uo cemiterio )fontmartre, é a 
encnrnac;ào do mais delicado cspirito c\'cstc secnlo no 
typo quasi idea l da mais pcrfoita mulher da mctropole 
da intelligencia e da elcgancia. 

O Jogar <111c a prcrnatnra morte do l\fadamc de Gi
rnrdin deixou "ago na Jittern t urn modm·rm ó um logar 
unico, no qnal a emmincnte escriptoraestevc acima ele toda 
a rfralidnde, de toda a emulnc;ão e de todo o confronto. 

Dos linos ass ignndos por nomes fem ininos , diz Al
phonse Karr que representam uma duplf\. Mlamidadc, 
um lino ele mais e uma mulh<'r de meno~. E quasi sem
pre é effocti,·amente aosim. Pondo por agora ele parte o 
mal que pro,·cm de um livro tib iamento ('scripto, o q ue 
1nuita vez conespondo 1í queda de uma iclc•ia boa que se 
sustentou mal, obsen·o que a mulher clc~apparcce ordi
nariamente quando a cscriptorn ~e manifesta. O trahalho 
inlrllectunl cndmcce o espírito assim como o trabalho 
mntcri:ll endurece o corpo, e d'ahi resnlta que nacla ha 
m:iis difficil e mais raro do que alliar a homhridaclc 
do talento, desem ·<>h ido nas tcn·i,·eis fildigns da ap
plicaç:io e cio estudo, <•orn a b randura, com a t:andiclez e 
o mimo ele que procNlc o encanto ela:. 11:1turezas fo111ini•. 
A i1JCJi,·id11nlidado l ittcraria do l\Iadamo cio Girardin re
prc•enta essa quasi prodigiosa alliança. Nas del ieadissi
nrns prodneçocs da sua faota•i:i, nos seu• e~tudo~ litte
rarios, sociacs e políticos, nos seus rom:1ncc~, no~ ~t'l1s 

vcr~os, n:is s uns comcdias, nos ~cus dramaH, e principal
mente nos ~cus admir:t,·cis folhetins, inimitaYel modelo 
de tfto difficil genero, nos qnac• especialmente se <'lll
pr<'g:un os seus e~pk'ncl idos dotrs de litlNato, ele poe
ta, de cnaclieto e el<' ph ilosopho, f.rrnspnn•ccm de cont i
nuo, a par da YiYeza ela imagirrnç:io e d:i finura da cri
tica, o~ affcctos meigo~, a c!c~prc~umpc;ão d'authoridnde, 
a bcneYol1•ncia carinho•n, a akgria infontil, o cntliu~ias
mo sincero, :1 predilc•c<;ão arn•hatada, <', na pm·cM elas 
suas crença~, ua c]e,·a<;:io das ~uns aspira<;ões e no per
foito desinteresso dos seus intuitos, o ar mais seductor e 
o geito mais coquet do se fazer nclornda. 

J\enlmm ele nós ontros snl>C jogar as•im com os de
mcntos littcrnrios. 

Os homens prndcstinados pdo tal<•nto de escrever 
c·rinm ás Y<'zcs prosclytos mas lllio criam amigos, con
quistam intclligentia' nrns niio conquistam eorac;oes, tor-
11nn1-se cdcbres nrns não se tomam amados. 

A circumstan(' ia que mais partiC'u l:wi"a o cnnho 
das obras de ~lad:uno de Giranlin é qn<>, :111tes de pro
duzirem a admir:lçr10, 'uscitam a sympnthia. Ha n'isto 
11m pl·occ~so de attrac\iio q uo 11111 escriptor do outro sexo 
ni\o pode 11rdir, por<JltC o nlt"rito de um homem pcsn-se 
pchis ill\ <>ja~ que de~pcrta e o poder de uma mulher pe
las affoi\õ<'s que con<jlti~ta . 
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O excepcional valor do t:ilcnto litterario ele Macia
mo de Girardin consisto 0111 ser csscfüciahnonl;e femen il. 
:-Ião pode o lei tor na sua mente e no seu coração des
prender as sna,· i:ssimas linhas que clla nos deixou da 
mão alva e arislocratic:i que as e;,crcveu : é nma pennl\ 
qne se não admira sem Yontadc do beijar os dedos afila
dos que a seguram. 

J orgeSand, com quem algu 1s pretendem indevida
mente eomparnl-a, é o primeiro stylista francoz . Creada 
desde 1\ mais tenra infoneia nas dout rinas philosophicas 
cio ~<'culo XV'llI e prinr ipalmente na leitura e na aclmi
rnçào ele J oão Jacques Rousse:m, 1\Iadame 8aml tomou 
por exemplar e por emulo, esse homem, 0111 qu~m a bran
dura da Iiugoagem contrasta singularmente com a clu
re~a do cora<;ão. Dcpoi~ do autor ele E11tile ninguem cs
crovc11 ainda lno abundante e tão hnnuoniosamcnte a lin
gun franceza como o aulor de L eli.a. 

f~ porem radical a ditlerença que exi,te entre Mn
clamc Saucl e l\Indame de Gi rnrdin. 

A antorit d:i l ndiem1e e do Sw·étairc illtime até o 
seu nome ele mulher perdeu quando se fez romaucista. f.~ 
logica esta abdicaçr10 hapti~mal, porque a inclole de tão 
,·aronil talen to desdiz do toda a deRignaç:io fom iniua. 

Se pelo contrario )íad:une de Girnrdin fi,·esse a in
folieiclacle ele ser homem, teria ele adoptar nm nome cio 
mnlhc1·, por não Jia,·or outro que mais se aproxime de 
um r ome d'nnjo, parn assignar },a joiefait peur. 

A hum:midade é por cacl:l nma cl'ella~ eon<icleracla 
como o seria um jardim por um Rori sta o por mu bota
nico. 

Jorge Sanei é a arte, l\faclame de Girnrclin é o sen
timento. Uma até no amor é philo~opbo, a outra até na 
philosophil\ ó aman te. A primeira é um lwm1€te lwmme, 
:t segunda é uma bra1·e frmme. 

A mnisaclc que ns unia proYa que a indolc cio talen
to de cada uma as desligam. Entre duas mulheres n si
milhnn \a é a R<'Jlll1'<LÇiio, o a comjosa esposa 1lo reclactor 
da Presse foi sempre 1\ amiga ela companheira rom:me~ca 
ele Jules Sanclcau. 

Tbcophilc Gauticr , o mai:< ~.rmpatliico materiali\o 
qnc :<e conhON', consaf(rOu (1 com·iv(•ncia cl'cs"es dois es
pi ritos uma pagina delic·io,.1\ ele $Cllt imcnto <' ele $all(lade. 

:l'focll\ mnis commo,·cntc do qm.' 1\ approximt1çào cl'cs
t:is duas mnlhcres, quo de,·iam unicamen f,CJ ao seu ta
lento e ao seu valor :~ ct•ldn-idadc, que é um lhrono, pelo 
qual muita~ minhas trocariam o S('U ! }facla111e de Gir11r
cli1111os ultimos dias ela sua ,-ida, no,·a ainda ecJa,~icamcn

tc lwlia como 1t cstatna gregi~ cio 1tllla dcu,.a, recosta
da entre as almofadas cl<• um :;oplui no "Cu quarto do 
dormir, e defronte d"clla, entranha.la n "t1111 /i111le11il, com 
os pés crus1ulos n' um tnmboreto o u111 cigarro 1m bocea, 
J orge S:mcl eontemplanclo, com a tristeza no olhar e as 
lagrimas no coração, a re>ignac;flo de "anta com que cs,,a 
almot gentil so drspecl ia ~orrinclo das commo~ões da lnc:ll\ 
e do prazer ela g loria ... 

A comedi a cm um ado La joie jàit peur, :i qual aca
bo de me referir , e que cu ti,·e o arrojo ele fradnzir, sen-. 
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do 1tinda cre:uu:a, pant estreia de mna outra creança, a aristocracia da educn<;:io tinham n'olla um defensor es
nctriz Cnrlottn Velloso, no theatro cio S . J oão no Porto, trenuo e um campeão dcnodado, diante do quem emu
é a mnis terna e a mais mimosa inspira<;ão que o anjo ela clecia111 os advcrsarios mais clo<1uentes e recua,·am os 
easticlaclo o do amor pode commnniear á intelligencia mais petulante•. O seu famoso folhetim a respeito das 
humana. duns sociedades do jc111/1()11irJ Sai11t-Ge,.,11aÍ1i e dof<mbowrJ 

Es~o neto encerra na sna estreiteza, assim como a Saint-ffo11oré e.t:i ainda bOJO na memoria de quantos o 
perspcct iva do uma paizagem espelhada na resumida leram. A Mta disM•rta<;:io í1ccrca da egnaldade, em que 
snperfieio de um brilhante, quanto ha mais santo e 1 clhi comlmtc .ª~ tlu.~ri:i- de Lan~arti~e, é um admir:wel 
mais augusto no mundo: a religião, a fami lia, o amor, trecho de plnlosoplna. A republica tmha-a cll:t por um 
a amisade, a piedade filial e a pro,·idencia materna. exccllente regime cujo defeito unico eram os republica-

Comprehende-se ao ler esta perfeitíssima obra que nos. 
se desafogt1Sso inteiramente da necessidade de escrever o 
coraç110 quo a dictou, o que este pequenino livro fosse a 
primeira o a dcrr:ulcim pahwrn de um sabio. E' o ideal 

«Este.5 rcpubliC':lllos d' hoje, escrevia ella cm 1844, 
nito so parc.'<'em nachi com esses altivos Brutos d'outro 
tempo. Não escrupuli~am na sc,·eridade nem na abnega
ç:lo; querem malar tudo 1uas é p:wn. viverem bom; gostam 
ele sang ue, mas tatnbom gostam do nata; são g rosseiros 
n:\8 mnnoirns inas são exigentes nos gostos; si'to ferozes 
mas não si'10 austeros, o so qnorom dorribar 'rarquinio 
não é parn vingar Lncrccia , 6 par:\ lh'1t omp1ilmar.>> 

do senl imcnto representado n' um quadrosinho trto palpi
tante e tiio commovonto que deve ter morto o coração 
quem o pl'csenccnr sem derramar uma cl'essas lagrimas 
de consohiçito o d'enthusiasmo que siio a, mais pum de
licia q uc 8C pode gosar na terrn. 

Quando estii comcdia se representou pela primeira 
voz na Comedie Prançaise, it imperatriz, profundamente Na disscrtaç:lo sobro a ogualdadc h:i trechos como 
commovi<ln, tinha trespassado com lagrimas as rendas do este: 
lcu~o cm qno escondi:i os olhos. O imperador, que estava 11~'alltim-nos di1 egualdade perante a lei. Nem essa 
sent:ido defronte d'ella na mesma avant scene, tirou o sou admittimo~. E' exnetamcnto per:111te a lei que a cgnal
lenço chi a lgil>eira da casaca o offereceu-lh'o. Proscguia no dado não pode cxi,,ti r. Perante a lei não ha senão inno
entanto n roprcsontaçilo, succeclendo-sc uns aos outros centoJ:> 0 culp:\(lo~, pos~uidores e usurpadores, honrados e 
os ltrnees mais ine.perndos e os mais proprios parn agi- velhncos, opprcssores e opprimidos, assa;.sino.> e ,·ictimas, 
tar o eoraçüo até as suas mais reconditas fibras. O im- e não nos parew que toda es~a gente se poss:t considerar 
pcr:ulor encostado ao parapeito do camarote tinha era- egual. 
vado os oll1os na sccna, quando tun pouco antes de ter- 1 11:Nào, os homens não são eguaes nem na nela nem 
minar ª.~media :1 impe1~1triz l~e ~ocou. no hom~ro para na morte. X:lo nos citem c.-e fallaclo ni,·el do tumnlo, 
lho reoht111r o len~-o com um s1g1116cahYo sorriso. Das esses sele palmos de terra que bastam para o mendigo e 
palpebras de Sapoleão acab:wa ele cahir lambem mna la- para 0 rei. ;\fontira. A morte 11:10 egnalisa. ~a sua hora 
grima :-obro os 'le<los com que elle procura,·a esconder a extrema o homem que vi ,·eu com honra não pode ser 
trcmum do labio torcendo as guias do big0<le. igual ao que viveu com infamia. No seu ultimo suspiro o 

Madame de Girarclin collaborou durante mnitos an- que W\ºC uma oxi.tencia ~occgadit e alegre não pode ser 
nos 1m Pt·ease, periodico dc> que seu marido era proprie- egual do que soffrcn sempre. As ''irtudes silo títulos e 
t.ario o rodactor principal. Emquanto elle hostilisnv:t ou os soffrimentos silo direitos. Xinguem se apcrfoiço<t em 
defendia no artigo ele fundo os differentes ministerios vão, uingucm soíl'ro> inutilmente. Dons justiceiro rccom
quc se succcdiam no poder, analysava clht no folhetim pcns:i enchi um s<'gundo as suas ohrns e segundo as suas 
com a veia mais fecunda e mais original a sociedade pa- penas. l\'cli~ 1i alma que tem ,1 intolligonci:i das suas dores; 
risienso, os homens mais notaveis e os mais i·elcrnntes para clla tem :ls lng i·imns lingoagom o o ,lcscspcro promcs
succcssos do seu tempo. sas. Quem é que ni\o sentiu que Deus nos assignala qua11-

As cai·tu~ pm·iBicmaes, que ella firmava com o pseu- do nos foro, 0 qnc hn certos pczares, certos tormentos 
donimo do Vicomto do Launay, constituem a critica mais inauditos, insupportavci~, hon·ivcis, que o empenham 
fina, a mais fida lg1i e it mais edncacl1t com que se tem comnosco pot· toda a clernidndc!» 
honrado o jornalismo contemporaneo e esse m:tlave11tu
rado folhetim, que cl la atmvessou ele vestido de baile e 
hombros nus, deixando cmprcgnado do seu perfumo o 
aristocrat ico 1tposcnto onde tanto almoore1·e bordalengo 
tem ido depois dº i"so desfadigar o suado couro, fumando 
ahi o seu b1ejciro em holocausto ú liberdade que cada 
um tom hoje de ser desalfrontadamente insípido e mal 
creaclo. 

~fada me de Girardin, que era a distincçilo persona
lis:uh, antipathisavn iustincfrramentc com a. plebe, e cle
tc-ta'<t os n·publicanos. A aristocracia do talento e :t 

A par das paginas da mais olc"ada moral e chi mais 
por/Cita religião, .Machuno de Gir:mlin tinha a replica 
accrad:t e a ironia ,;,,a e penetrante. 

~ingucm defendeu com mais jnizo e mais graçaqnc 
n celebro folbctini;,(:t os títulos nobiliarios que a republi
ca aboliu. 

Snbios economistas, dizia ella, emquanto não ti
verdes n1lores rcaes para dai· a toda a gente, não des
truaes o:i ,·alorc;, fi.cticio• <(llO nlguns possuem; as ficções 
conJ>Oladoras nilo cxi;,lem unicnmente na poesia. Os titu-
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lo : <111e ,·ós aboli~tcs er:11n um valor fictício; um titulo é 
um patrimoui0; um rnp:iz pobre que fosse marquez podia 
casar-~e com unrn men ina rica quo quízesse ser m11rque 
za; VÓ'! :uTuinaes cstr1 esperança. Nilo vos dá cuidado 
de:rocar para sempre esses calculos da ,·aidade? Não 1·os 
importa1n essas pobres mulheres <1 ue se casaram com 
pan·o~ parn serem condessas? P ois é triste: porque no 
fim do contas deixam ollas ele ser condessas e cont inuam 
ellcs n ~or pan·os! ... E ste ulli1110 titulo não pôde a rovo

luç-iio nbolil- o.» 

E''ª encnutadorn mulher, que tanto presavn a g rn
c;a, n clogancia e a bollcsa poss uia no mais subido g rau 
o sentimento ela responsab ilidade cio talento e dii probi
dadc littcraria . 

«Tornamos a fazer folhetins, esere1·ia ella em 1848, 
nós <111e csl:wamos tão contente~ no i;ilcueiol nó;, que ele 
tão boa IO tiuhamos protestado nào tornar mais a escre
ver! l\fas quando ha per igo cm fallal' ufLO é pcrmittido 
estar calado. A preguiça torna-so cornrdia nos d ias de 
lucta, o perde então todos os seus encantos e até a sua 
renlidnde porque a J><'rturba o remor,;o, e o remor$o é um 
grando t rabalho parn 11111 espirito imlolcute. Entremos 
pois na liça corajosamcute . Apesar da nossa fraqueza, 
sercmo8 um campeào tcrril•el. -;:foo lemos arnez ums lam
bem nflo temos ma.cara . Xáo suotcntamos a menor es
pada na máo dcbil, mas temos, contra os hypocritas, ele 
todaR as armas a mais torril'el ainda na mais fraC1\ mf10 : 
uma luz.» 

Apezar da s1111 C'xt rema debilidade ucrl'Osa, J\Iad:une 
de Giranlin, qne c~tromccia ao rumor de um ratiuho e 
de•maial'a se um morcego lhe e ntrnssc no quarto, linha 
dinnlo do verdadeiro pcrig<' o l'fllor ele um homom e .i 

impaYidcz de um hcroc. 
Quando E111ilc do Uirarclin foi preso incommunica

,·clnll'nto no dia 25 de junho de 181!!, correndo 0111 l'a
ris o boato de que cllo fora secrctameuto julgado e con
demnndo 1~ morte, mad11mccle Girardin, g rnvemcnto doon
to, ~ahiu ele ca~a a pc e atnwesson sósiuha as rnas do 
Pari~ cm que a ro1·ol11çf10 popular ;,o extorcia e uil·ava 
amcat;ndora e medonha. 

(~11ando a 1·0 .. oltn lhe bateu 1\s por tas do casa, J\fa
damo do G irarclin abri u-ns de par 0 111 par e disso IÍ plebe 

gro~sci nt o a ,-ida: 

-Entrem. E,rno abertas todas as portas e as cha1·cs 

cm todas n~ g:wetii- . Levem quanto encontrarem, que 
lhes ofü•re<;o t udo. Nom o sr . de Girn rdi n nem 0 11 per
miti imos que e:m no~•t\ cas.i 11111 povo de francozcs se 
com·crta n'nm porn de ladrões. O que existe d'eslt\S por
tas p:1ra dentro ganhou-o meu marido e ganheio-o cu. 
Aben~'()ado o trabalho! Ellc que nol-o deu hontcm, nol -o 

sahcnl rest ituir amanlu\. 

l'ara qualificar <l'cstcs actos lia uma palan:t i<Ó1 que 
é o heroi,,1110 na nrni• e~plendida 111anifostaçr10 por que 
clle ~e pode re1·el:lr na cletermioai;f10 de uma mulher. 1 

O derradeiro folhet im de .\faclame de Girardin, es- , 

eripto no dia 3 ele setembro cl'essc rno,mo anno, foi-lhe cle
voh·ido mutilaclissimo pela censura pre1·ia . O poder dcmo
crntico sustentado nas barricadas pelo fogo dos canhôes 
tremia doante de 11111 folhetim a~si~na,!o pela g<'nti l pari
sicme! Madamo de Girarclin public-on-o tal qual n ccn~nra 
lb'o dilncerara . Contentou-se apenas com aclditar-lhe as 
seguintes linhas: 

\lPordoae-nos, ou notes perdoac-lhos e~ta Jitterntura 
de estado de sitio. Depois de quin-.o d ias ele heRilnçüo, 
devolvem-nos este folhetim envelhecido, mutilado, sem jti 
ter sig11ificação nem sentido. Publicai-o assim é modcs
tia, é tnh·ez malcladc, porque não ha cpigramma no•so que 
d iga tanto como essas significativas rl'tireucin~ . l~xpnn

girnm quanto ora relevo, snppri111 ira111 todas as ideias 
algum tanto generosa•.. . E é isto n. l~ranc;a! este pai~ 
onde nem sequer é permittido procurar ter cspirito e ter 
,·alôrhi 

'l'nes for:\m :IS clorracleiras palavras traçadas por 
CS!;a delicada pcnna, <1ue diríamos herdada de l<'énelon 
ou ele Sé,·igné, e que a morte o 1\ gloria converteram 
cm palma irnmaroo~ei1·el na mfto do uma das mais eo
cnntncloras mulheres a cujos pé~ pode•se orgulhosamente 
ajoelha i- se um homem. 

llAl!ALRO OR1'J(lÃO. 

OESCRIPÇÃO DA PESTE DE ATHENAS 

AJ)MIJIAVEL EPl~OD I O DO LJVllO lfüX1'0 DO PO~:MA J)f; 

LUClllWIO O:ÜF. ]h:llUM NATURA» 

TrAclucç.to inedit• cio dc,cmbargador Ag.>stioho de )f .. ndooça. 
Falc<lo ele Sarnpayo Vou1inho e Po,-oas 

All\'ERTEXCIA 

Quando o dr. T.inrn L eitiio deu no periodico J<:~m

[apio a amostra ela sua tradnçf10 ele Lucrccio, publicando 
trcs pedaços, ineulcou-•c como o primeiro, qne cm P ortu
~al vC'rtcra cm romnnct' c~te cxcellt•ntc )'OCma. 

A 1·ord:1de, porém, é qnc cinco auuos antes ha1·ia 
concluido o desemhargador Agostinho de Mendonça :t 

sua primoro~a tratln<'<::lo, que nu• foz a honra do com
munit•ar , pcrmittindo que d'ella m111cl:t'•emo~ tirrir uma 

copia. 
Sobrolo1·a tanto 1\ obr:i cl'e8to illustre acadc111ico a 

d'aqucllc distincto prnle~sor, quo fi t•ntimos dc1•crns, '!llO 

cl'oll;\ estejam ainda pri1·ados os nmadores ela li tteratura 
classica. E mais c·oncisa, mais fiel, mai-eufonica nos 1·er
sos,c mais apurada om linguagem :\ trndnc<;:lo cio nos~o 
amigo, do que a cl'nqucllo modico C'rndito . 

Hcconliecerit a oxact idiio 1)0 11s~(·1·to o que so dór ao 
trabalho de cotcjar as duas trad ucçocs d'e.,te ndmira1·cl 

cpisod io do famoso poema. 
11 . DJõ cmm.\o. 

K o cccro1)io pniz outr'ora n Jlf'Rtc, 
J~ mortifero mnl fuucp;tou c.nmpoi;, 

}}dradas cnf~stou . deu mat.: l\O.i J:omcu~. 
De que a cidn.do crmou ; pois t<·rnlo urig .. 01 

?\o intimo do Egypto, e ntr.n~ .'ht-inuclv 
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Tracto immcnso de terrR, e vastos mares* 
De Pandion o 1>0vo c111 filn visita, 
)font!:s d'homens iufeeta. iufiudos mata. 

Principinvn o mnl por iorlammar-se 
De intenso ardor t1 morbida cabeça, 
E os olhos do cnlor cnn1bccercm. 
Doa fnuces rcçumnvn negro sangue, 
O conduct.o dn voz fcchnvum ulceras; 
E dn lingu• . iutcri>rde da mente, 
Chagada e com tnrdo movimento, 
Asp'ra no t.acto, ci«.-orria escuro sangue. 
Tanto que o mal d'alli baixa,·a ao peito, 
E o coraçào do c11fcr1110 repaS8ava, 
Os eiotamcs da vida @e quebnwam. 
Fétido cheiro da \l(l('a lhe exnln-·:i, 
Qual putridos cada\•crcs nporam. 
Toda n força o espírito perdia, 
E pnr'cia 11uc o corpo definhado 
Hia n tocnr M bordno 110 sepulcro. 
A dores tao crueis se associavam 
I nquieta aíll icçno, a11ci11s, gem idos, 
E um continuo aolu901 noite e din, 
Que os nervos irritando. o entorpecendo 
Os membros, seus lia111cs dissolvia, 
Succumbindo .t !Rdign o triste cnfcnno, 
Nem na pclle do rorpo, e extremas portes 
Era nimio o Clllôr, n.11t<•R o facto 
N'cllns achava tépilla <1ucntnra. 
Todo o corpo era ruhro. e parecia 
Como queimndo1 e como que tivesse 
Lovrado a Cl'llypclla pelos membros. 
Um fogo ardente os olhos lhe queimava, 
Como n'una fornalhn o ventre ardia. 
O rnnis tenuc vestido, incla o mais le,·e, 
Como iocommoclo no corpo rejcitn.vnm, 
Expostos 11c111prc no nr, nos frios ventos 
U ns, torrnudo-lhc os 1no1nbros a doença, 
Nas gelidns correntes se lnuçnvam, 
Os corpos mís ás ondn8 rernessando : 
Outro• de hocca aberta nos fuudos poços 
Correndo, n'(;llcs \l:lo precipitar- se. 
A sêde insncift\·~I. 111crgulhaudo-os, 
Jguáln a tcnuo g<>tta uma torrente. 

~áo intennittc o rnnl um só momento. 
Definhados os cori>o• •11cc11mbinm : 
De medrosa tremia a Medicina. 
Porque noites inteira• os eoilaclos 
Insornnes volvem. rubicundos olhos, 
E outros mortncs sy111pton1ns presentavam. 
A tristeza e temor lho uasombrnm n almn, 
Franzida n testa, horrido o semblaote, 
Estrepitoso so111 no inquieto ou vido; 
Folego ora frequente, ora tnrdonho; 
O collo clcstillnndo humor luzeuto; 
Saliva escaSlla, Mlsa. nçnfroacln, 
Que a custo ela garganta cx1>elle a tosse. 
Nervos Mrtoi dt.811\tlos: tremerem membros. 
E bir dos pé.• J><>r dogrso$ ~ubindo o frio. 
Nos ultimos in>tantes se obstrue. 
E aeumiua o nnriz. tncovam-sc olhos, 
E as fontes dn cabeça fle cuotrahem. 
Fria e nspcra a pelle, aberta 11 bocca, 
A fronte dilatada. o proeminente: 
Pouco tempo depois a ,·ida exhalam ; 
E surgindo n. outn.vn, 011 nonn au rora, 
Vêcm-sc soltnr o ultimo sus1>ôro. 
Se acaso acontecia que cscapaSlle 
Da morte alguem, cffeito só devido 

A ul~crns negros, o fécal descn•!l'.n. 
Eeperan-:.-o mais tnrdc n meFJ111n morte. 
Com dores de cabeça •• mn:K dn• \'czes, 
Do nariz lhe mnnnva entumceitlo 
O t1nngue corrompitlo c111 copin. ium1cw:m; 
E assim o corpo, e os forças se esvnliian1. 
Se assim o podre sangue n110 •nhin, 
Por os nervos então se dcrrnrnnvn. 
E ás pnrtes gcnitues pulrido morbo. 
Muitos temendo o ndôto da mort<•, 
Dos genitaes a ferro se t>rivn,·ao. 
OuCros dos 1>és e milos, e 1uu1im vi\lin:o i 
E os olhos muitos dcllcK tte arranc:wtto. 
Tamanho era o temor da morte n 'ciice! 
E to111nva.·os tamanho esquecimento 
De tudo, que mal ouSl\111 conhecer-$e. 

Bem que coberta fosse do cada"eres, 
Uns BQbre outrcs, n terra, todnvin 
Em rasi!o do fedor, fugiam d'dlcs 
A8 o.ves de rapina, ntJ crmns fcrns: 
Ou tocando-os. tomr.vn-ns logo n nH)t'le, 
Neuhuma 11ve se expun hn ti l11r. do di11 
Impunemente. ou feras HC nrriscnvaiu 
A dos bosques snhir durante a noite, 
Que a peste as nao tomasse, o logo n 111ortc, 
Sobretudo dos cães a fida rnçn, 
Bstirndos nas ruas, e e1npestadoe. 
A' força do contagio as vidas pcrde111, 
Os muitos fuoerae-s eram sem pompa : 
Nem remedio efficaz ao mal so •cluwa. 
E o que nuns produzia-a nurn da \'idn 
lle•pirarem. e ,·er dos ecos o C•pnço - , 
Em outros produzia. excidio e mort(l. 
O quo era miserando cm tnnto oxicio. 
B o 11"1tl ifJ de lastimnr·S<', e elo ctupir-sc, 
J~m ver'. que nque11t'.I, n 'llh..'ln tomn,·n 
Tamnuho 1MI, olhnvn-sr prrilill<>, 
Como se ü, morte fosse conclcrnnnclo. 
'l'rislc, seu cornç.10 desfol l<·cin, 
1~. csp'rando sempre a mo1tc. c111fitn mOrl'ia. 

::\lns o que sobretudo .u.:cumuluva 
)lortc·s n mort~s er:-, que o coutngio 
Sem C<"ssar de uns a oulr('R ~<' apc·gaYft, 
Aquclles:, que mui tlvidOb da '"ida. 
Ou cm extremo timidos dn mone. 
De visitar fugiam os cnfcnn(N;, 
)fata,·a-os ,-ergooho•o de•amp11ro, 
Seni humano soccorro. como ncul>nrn 
Ln11igen1s relês, bo,•ino nrme11to. 

Mas 0$ que SOCCOrl'('I' 11110 se CHqui\'l\\'811i 
Os seus, cnhitun victinrnr; dfl pcEJte, 
E do atfan, que o dcvor, e as triHtos queixos 
Dos cnfc11nos fazin111 suppo1 tor-lhcK. 
o~ mais prôbos ,·arõ~ n'iíito lidttvito, 
Porfiando a qual ninis morto~ Rot<:rra,..sc. 
Cançados se toma\'am ás ponsr.d••-
1 nnundados em pranto. o roRto em lncto, 
Cahcm no leito victirnas da magoa: 
NC'm ~ encontrára. alguem. que em tnl ensejo 
Ou morte, ou a doença uno c.nrpi~c. 
~cm n peste cruel em fü11 poupava 

Ao do gado p:tStor, do anneuto uo guarda, 
Nem no forte cultor, que rege o orado, 
Nns choup11nas o mal hin ottact1l-01<, 
Onde n pobreza, a peste os coutnmiin. 
Os cnclav'res dos pnis sobro os dos lill1os, 
Viam-se alli jazer; e estes molinos 
Sobre os dos pais e macs verter u vida, 
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A mór 1>•rtc dn mnl, Yinrlo dos cnmpoe, 
'frouxcrnm·no d cidade os camponczcs, 
Onde iscaLloij dn peste concorriam 
De toda a pnrtc em bnudos, ntulhnndo 
Praças o habilnÇôC4!; por isso• morte 
Com o calor seus golpes redobrava. 
)lortos á s<'<i", muitos acab!l,·sm 
X11.s ru~s, e Cftclwcres sem couto 
Junto á~ [~ntcssc \'Í&m ru•strndos. 
A que o nimio brbcr tinira a vida. 
CQbrinm R8 catrndna moribundos 
Corpos qun"i t;C1n ''i<.h, cnjo.s mernbrrnt 
lnc rtcs, fcclor•l\ntm~. m·•I cobertos 
De viH tr:l.pOH, de toclo apodreciam, 
Somente noM OS'iOS ndhcria !l. pelle. 
Que cobriR iuunuudicc, e acgr.ts dt:lg.tR. 

'rinha a tn'>rh• ntulha lo os 81.nto~ t ·mplos 
De co11:>ott j~\ :4Cm vic.l.l : só e ld~v('rl"S 
Junca,•n111 A'i t1rnn11cd do.3 m~g:nos D.,11,.t·~. 
Onde os g1111r.l11• tios templos recolhinm 
Os fom!iteiroff, poÍ$ 11e 1u culto aos Divoe 
Se dá. nem ó eou uumcm nc:ttndo i 
Porque [azia a dor calar deveres . 

Nt:m uu eid1\de o po,·o praticnvn 
As fnn~rae" exe1Jni >tS sempre usndA.R. 
Confu1u tu "'b.'lç1o rcioav3 em tudo. 
Soterrava. cn h m11 do~ seus os corpos, 
S~g1mclo O• 'li h3''Cr lho pennittiA. 
A subita. violl·ncitt, e n pobreza 
De rnui horl'cndos fdtos foram cnusta: 
Pois que alli alguns houve. que em fogucirns. 
Por outrotS ccmstruidas, colJooar,uri. 
Entre gri111do rnoii10, dos scui:s os corpoSJ; 
P11nhr11n·lh<.•ff fogo, e brig.1s sr:mguinoff!ut 
Antes quizPr1un ter, que nhandonAl·os. 

UOMANUE OJUGIKAL 

POR 

GASTÃO VI DAL DE NEGREIROS 

(«011ti11uado do u.0 12.) 

IX 

o CD C<>nfl•o 

clarguir n justa accusaçflO ela filha. Nem um nem outro 
se lembrou do que era ncro a censum; qualquer d'ellcs 
se sentia esmagado pela mão do fel't'o da desgraça. 

No curto período da clocn ~a de Eugenia, Regina 
soubera a iutre,·allos noticia~ do Salvador. Raphael con
tara-lho tudo. Foi com ''fros transportes de gratidão 
para com a ProYidcncia, que clla saudou a rc~urrciç:\o 
do mnncebo. Achara-se mais forte, desde que pócle res
pirar, o desoprimir o coração da ideia funesta que pode
rüt matai-o o seu amor. 

Agorn já nem esse estimulo doloroso restava á smi. 
alma; jt\ nr10 baviam nn srnt vida acordes sua ,·es eu irri
tantes que podcsscm' arrancai-a cio torpor em que j;1zia. 

D'ahi lhe resultou um como espasmo quotidiano, 
assustando o Yisconcle e 0:1 proprios facnltath·os, quo 
suspeitavam d'aquclla clcfiuhai;ilo moral. Depois ele mui
tas expcricncias medicas, u <1ne Hcgina se prestou ~em at
touhu· mesmo no fundamento d'olla~ ; resolveram fazol-:1 
sahir cio Porto, e procurar nos nrcs d1i Madeira, ou nas 
distrações d'uma viagem ao estrangeiro, toníco qnc a fi
zesse sa b ir cl 'aq nelle estado. 

H..:•gatada mesmo da ornei incerteza em que lbe 
pair:w a o espírito, a respeito ele Salrndor e da irmã, 
aquella C8pautosa noite afigur:wa-so-lhe tão densa nlli 
como cm todu u parte. 

--Iremos, meu amigo, iromos; jt\ que é essa u smi. 
,·ontndo-clizin clla 'io marido quando este lhe enca
recia os gozos ela viagem-Do"º peni tenciar-me com o 
enfado que vou sentir desaccommodando-me cl'aqni, em 
espinç:\o do o ter alguma.; vezes contrariado. )fas 11:10 
,·amos para muito longe. O sol da minha patrin far
mc-hi1t sauclncles; saudades e di>•nbore$ porque ha aqui 
nns doze p:tlmos de terra qno cobiço ha muito, e S:10 a 
minha unica e~perança. 

Cing indo-se á nmtnde clit esposa, o Yisconclo qno :1 
am:wa ele veras, quauto o homrm material pode amar 11. 
formo .. ura cpte lhe deleita a midade, resoh·cu dirigir a 
~na digr<:,:«lo para a Macieira, <>ontanclo com a ameni
dade cio dinm para lhe rob1i-tcc·rr e animar :1 smtclc. 

Xa ' l'~p••ra da .partida, :IJll'OU H<'giuu ela sua <'nr
roagcm {1 porln cio cemircrio da Lapa, onde era o jazigo 
de sua fomilia . Ern a primcirn \'i•ita que fozi:i ao tnmu-

Consonnto pode a força humana, ltl\'antou-so 11egi- ln cln il'lnà. Por ma is qnc o ma l'iclo tentasse demovei-a 
uu cio leito passados clias do follecimcnto da irmã. AI- tl'aquoll:t itlca, não o con~<'gniu . 

quebrada por tantos combales, qrn1se iuscush·el no to- f:;<',. iam cinco hot:t$ cln tarcle cl'um cliu ele i1wcmo. 
cnnto a. fntnro qnc já lbe não apontaYa dores UO\'M nem Os tentt('< raios ele luz, coa\'nm-•c palliclos atr:l\'ez cios 
ulcgrias; a desventurada mulher, deixou mais uma •ez a monumt.•ntos e dos ciprc.-tc". O >ilencio só era quebrado 
casa dos pais e soparauclo-se d'elles q11aso com indiferença, pt.-lo vento que fazia bater nos m:rn8oleus a rnmaria cl'mu 
tomou o cuminho do sua sumptuosa habitaç:lo. ceclro, on a C'opa d'um chorão o•cilnnte. Tudo n'essa ho-

- Assim o quizcram-dissc clla abrnç·amlo os dois "ª rc•spimva alli a poczia da morte. As mesmas rozcirns 
esposos hwados <'m pmnto-Assim o quizrram : um>i, u ,·ia111-s11 aqui e alem tristes o cnfozud as, csconclercm 11 ' 11-

mais foliz, desc:rnc;n; a outra cá \':li vcrgndtt no peso in- ma eamatla do folhas amarclt.•ciclns o botiio :1 lveja11to qno 
comport1n·el, da vitl:t que lhe deram ! Agora, coragem; de,· ia dc~ahroxar sobre os scpu)('hros tristonho e clcoa
clc uada scn·cm os lamento~. Deus é bom, e miscricor- per<>cbido. 
<lioso. O unjo-acrcoceutou ella aponlnndo parao céo- Tomada d\1m religioso terror, ficou ella um pou-
rogará por nós. co suspensa contemplando nqucllc quadro. Depoi~, tomou 

Nem An~elmo, nem D. Antonia acbarnm que re- ! uma run~inha á direita o dirigiu-se para o jazigo com 
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p:L<,o firme. Chegando, ajoelhou, encostou a calx-ça Íls 
grades cio sarcopbngo o ficou immon•I e absorta. P:l•>a
dos doz minutos, pareceu-lhe qno um gomiclo •urdo res
pondera {~ sun invocnc;ão. Estremeceu, e por um movi
mento c.~pontaueo os bmços <lesc:1hira111-lbe ao longo do 
corpo, o os olhos Jc, antar:un-se- llio da terra pam o ccu, 
cm quanto seus labios murmnr:wam: 

-O p6, u:lo tem vôz : é d'nhi que tu mo chamas 
Eugenia? Vens cli?.or-me quo tnmbc111 ahi ha dores? Q LLC 

o aniqnillameuto é 1ucntira? 
Um no,·o gemido mais agudo e prolongado respon

deu {1ssuas iutcrroga<'ÕC<. Tão alhcadac:;lavaellado mnn
do dos ,.;,·os, que julgou ainda, que o cspiri to cln innan 
adcj:wu lacrimoso cm redor de si . As meias tinl:1s d':1q uel
le entardecer ne,·ocnto, aquella mulher dotada d'nnrn for
mosura ourprehcnd!•ntc, rnstida do negro, embrull1:1da 
n'um longo manto cl!' rendas pretas que lhe descia do al
to da cabeça cingindo-se-lhe gracio8i ~simaml)nto i\s faces 
d'nm•\ alvura clcslnmbrnto poderia servir de modelo 
á csl:ltua sublimo da dor. As mesmas madonas do Ur
bino, escureceriam apar craquella~ fcic;õcs tilo corrccta
mento dczenhaclas . 

Por tn1z d'clla, encostado as sarcophago mais pro
ximo, e distante apcnaR dois passos, um homem contem
plava aquelle n1lto magcstoso. 

Este homem, er:1 Snlrndor. Dc~apnrtado do mundc , 
o seu pa~scio f:worito tornara-se o ccmitcrio. Vinh:1 alli 
convcr~nr com o nadit; o haurir alentos e clesprcndimcn
to á t!'rrn que ja não linha chimcras que lhe doira•scm a 
cxistcncia. O guard:i d'aqnella morada conlwci:1-o de 
muito como o ~en mais constante frequentador. E,tarn 
certo de ,·êl-o chegar todas as 111anhf1s, e retirar {1 noite 
qu:u1do as porta~ se rcélun·am. 

N'cssll dia como cm lodos, Salvador preco r1·c1·:1 lodos 
º" arruados d'a'lucllc !'nrto recinto; -:1ndanclo a 11111 man 
solcu, foliando a outro, e parnnclo ele ,·cz em quando para 
escutar :t voz silenciosa que rcmor<'ja,·:1 em torno de ~i . 
Do rcpc11te, deu de fiice co111 Hegina . Occulton-se por t!e
t raz d'11ns arbustos, hcm (lcccdido l1 n:lo se deixar ver. 

O coraçilo porem pnl:>.wa- lhc no pcilo, Yenclo-:i ca
minh:1r para aqncllc lado: senti:t tonturas de cal~<;a, e 
máu grado seu como impellido por força superior, nchou
se ao sou lado no monH•nto em <1110 olla ajoclluw:\. 

(Continua). 

ECCOS DE LISBOA 

O pro~rc-"'.ao cm mtlteriA dl1 rclighio.-OK ímpios por fotuiclndc. 
-O tlaril:\tinuismo. e os srus <leseuove seculos de existcncia.-A 
fé chri•t.i e a sociedade 111oderna.-Imprc.,.5o que su&eita a se
muoa snota.-0 Thcatrodc S. Carlos e o Arco de &nl'-lni1«.-
0vuçno do maestr0Xoronl1t1- D. Luixas.ociaudo·•e il grande de· 
monsira~1lo.-Noronha o o velho ~fanocl lnnocencio.-U 111 tra
balho littcrnrio de Dr, OnrcinPercs.-llcprc~entnm-sonePupil
ku ,Ju •nt'. &ilor na 'rrindade e agradam. 

Vou cahir n'mu grande ricliculo aos olhos ele alguns 
dos mous leitores: vou-lhes declarar, que é sempre com 

funda impressão que ' <:io chegar a C:poca em que a igreja 
catholica solcornisa o tremendo drnma da paixào cio Cru
cificado. Sei que a moda hoje é nf•O ac<'reditar em n•ligi:io 
nenhunm. Isto do relig iões é uma velharia incon11noda, 
que nos obriga a certas foru111las de culto, a que a 
/atuid<tde }' ltil<Mopl1i<:C1 do, •"<JÔ011ali•tas moderuo~ intendem 
nilo de,·cr subjcitnr-so. E cutcnclem bem. Poi• se 'J pro
gresso se me cstc11cl<>ndo a tudo, como é que hnde pa
rar ante os limites elos dominios da fé? Queremos i1111orn
ções em ludo. Se as cslrad3s ferre:H ~ubstiluiram as ' ·elhas 
azinhagas; se as apoplcticas liteira, de outro tempo e8que
ceram diante da, hell:1~ carroagcns ingleza~; se cmfim 
novos processos nns industrias e nas artes alternrnm e re
fu11clirn111 tudo, como é q ue a rcligi:io de nosso~ pacs se 
atreve aincl:ia appart'(·cr a mesma, dc,denbauclo, com asu:\ 
integridade solemne, o phrcncsi de inuovação que ata
cou o c'pirito moderno? Xão pode ~cr . D,i lei 111ti,·c1-.al 
do progresso nada dc,·c ser isento. Nem Deus; nem o 
sen cnlto. Queremos tudo á moda ; queremos tudo cntra
jado e enfeitado 11 moderna. A donlrina ehri,t:i uão é 
má porque os seus dogmas sej:1111 ruins; é má por ~er 
velha. O Ern.ngclho conta dcscuo,·c ~eculos qua,i : tem 
sempre tl' iumpLado cios antigos ~cismas e heresias, e da 
mesnm sorte elas recentes i111picd:\dcs. Oni é este o seu 
grande dcfoito . P6dc-se Já admittir t:io pertinaz e obsti
nada duraç·•io ~ Quando tudo se trr111,for111:1, na. :1rtes, 
nas >ciencias e nfü, i1ulu;trias; nos co1111110<los <' r()galos 
ela vida, e nas pnrns ohras do espíri to e da inrnginnção, 
é cl'i,·<·I que a noss:t p:l<'icncia tolrro 11 adorai;:10 dtt mcs
mti verdade e,·angcli!·a, os mesmo8 altares e lithurg ia, 
º" m!'•mo, ritos, as lll(',.mas cclcLra<;ôc< e solemniclades? 
E' impo,,.i,·el. Contra a iutcgridacl!• dc"n 1eligi:io, C'ome
çacln na humildndo d1• um prcsepio, consagrada no 111ar
tyrio d!• uma cruz <' 1•111hom auctorisada pela crcn<;n dos 
grandes povos cio uni,·crso, p rotc>t:l a ancia rcfornrndo
ra, a mobilidade da •O!·i('clncle de :igorn. A idca dt' •empre 
a mP•m<1 cousa rcpug11a, é incompati,cl com as g1~n1dex as
pirações <r este tompo, qu<' traa~mittc os sens pcnsam<>ntos 
com a vclociclaclc d:t k lcgraphia ek•d .. ica, e aproxima as 
rela<;O«'s ,.ocincs com n mpidez da locomotiqi a v:1por. 

\'(•rdade é que, <'ln religi:ío, como cm mornl, a ,·er
dnclc n:1o pode ser 'enfio uma, e é na ~ua estabilidade e 
inrnriahil idade que snl>~istcm cxactamente as irrccu~aveis 
excel loncias ele seus princípios. Mas :t rTitica modcrua 
1·egt•ita C'te axioma . Não quer verdades ab>olut::is, nem 
pri1wipi<', eterno~. A cxi,,tcucia do homem é hre,·e e va
ria, e quc1· tudo brc,·c e ,·ario, como o mesmo homem. 
Tudo IÍ ~ua imagem . 'l'udo pequeno, transitorio e que
bradiço, como elle. O progresso tem entrado om tudo, 
dizia ha pouco tempo um notavel cscriptor, fazendo a 
introduc<;ão a um lino rcligiogo: como é pois que aind:t 
se supportam estas d<>mon•tra<;õcs ele culto a um lwmenl 
que 11101Teu ha perto de dois mil annos?t 

/la 11erto de doi• mil annoe! . .. Pobre cspirito, des
norteado pelo vendaval dns vaid,1dcs que tanto nos affii
gem n'c,tcs ultimos tempos, que n:1o percebes qnc é n·cs
se mesmo facto da pcrduraçilo de perto de dois mil an-
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nos, cm que só cntrc1•(:s mna circumstanciade "elhi~c, que poetica. E' preciso ser bem sing11l:11·111cntc bafojado pela 
sub:>istem as grande• prorn,; da sublimidade da JC chris- mns.\ da meloclia, para nào virell\ as irritações rc~ultan
l:i~ O Chri-t ianismo, com o~ nnnos da saa dur:u;-:10, não tes da impossibilidade de tào maus elementos apagar de 
pro\'a ~Jr antigo, prova M.'r o codign ele moral mais per- l todo os lampejos do estro musical. 
feito que a humanidade tem conhecido. E o orbe catho- Comtudo o Arco de Sant'. l1111a foi rec:ebido cnthu
lico, celebrando annuahncnlc os myslerios da Paixr10 siasticamentc. Poucas vezes temos 'Í•to dºc~tas fe~tas 
d'Aquellc que o sanctificou com o $CU ~anguc, presta so- cm S. Carlos, tão sinceras o unanimcs. Applaudiu platca 
lemrw homenagem {1 mai~ focundt1 e s.1nta da,, doutrin:N. e camarotes; applaudiu a orchcslra; applaudia a família 
Para 0 christf10, ou par:\ o philo,,opho, para o morafüta. real. Os amadores offereceram uma medalha ao inspira
ou para 0 hbtoriaclor, o tun1ulo de J esus Kazarcno é o do compositor, e o rei agraciou-o com o g1·áu do otlicinl 
limi te que st•para dois mundo~: o mundo antigo e o mun- da ordem de Sant'fago. 
elo moclcrno: é o ponto de partida de uma idéa que reno- Qnando, n'uma elas referidas chamadas, Noronha. 
vou o uni,·crso, de urun ch·ili •ac;ão que transformou tudo, apparcceu já com o collar, que o m<>smo principe lho ha.
e ele u1m1 pal111Ta qno retumbou 0111 todo o globo. A<1ucl- 1·ia lançado ao pescoço, depois cio o ter chamado ao >eu 
Je sopulchro é a sopulturn do "olho mundo e o berço do camarote particular, os espectadorc~ rccrcscernrn 0111 pnl
muudo no1•0. N unca pcdrn alg uma, cá na torm, foi já· mas e bravos, o mui tos d'cllcs fornm inlcncionahucutc 
mais o fundamerllo de ti\o vMto cdificio. Nunca tumulo dirigidos ao soberano qno l11o dignnmcnto so soubo alliar 
algum se tornou ma is fecundo. Ncnhuuu\ doutriim, de- a esta consitgra<;ào do um tnlonlo que nos honrn a todos 
pois do tees di>1s de sopulladn, quebrou mais 1·ictorios:t- nós. 
mente o rochedo com q uo n mào cio homem tentara ani- E o collar dado encerra 1·alia especial. Por uão ha
quillal-a, e dou de si mais solomno o irrcvoga1·el des- ver nenhum feito om Lisboa, à venda, o sr. D. Lniz 
mentido eh morlc por t'o dcsle111braute o perpetua re- rnaudou·o pedir a.o seu antigo mestre, o ~r. Manocl In
suncii;ão ! nocencio, que lh'o le1·ou mesmo {t noite, a S. Carlos. 

Eu por mim sào estes os 1wnsarnentos que me aco- Assim o collar ajunta ao valor honorifico elo gmn que 
dcm, quando vejo aproximar estes tri~l-0.~ dias em que a representa, a circnrnstancia cio ter l>Crtcucido ao decano 
igreja celchra os tran;;cs de um "acrificio que foi provei- dos musicos porü1g1wzes. E' mais um titulo de eslirna. 
toso a todos nós . Como estou cm ma ré de na rr11 r bom·M conc(:(lidas 

Deixemos C'Omtuclo n cgr<'ja, e entremos no mundo a gente nossa, n:lo deixarei esqu<'tido o que bC pa;,wn cm 
profano. H1•spanha com o nosso compatriota, o Doutor Uorni11 ..,08 

O mais not:wcl ntonlccimcnto d'estns ultimas se- Garcia Peres. 
0 

mana:; foi a 01·açilo foittL ao mae:itro ~oronha, pela sua 
bcll:1 opera O • li•·o df San!'. l1111a. Todas essas noites de 
festa foram lt\h-cz o melhor periodo de toda a epoca !~·
rica cl'estc anno. Depois ela :.aida elas )lnrchisios, o tbea
tro ha1·ia ficado mara·mrntico. Era um habito ir a S. Car· 
los, niio um recreio. Até l\Iong ini, este anno, parecia-no, 
cantar ;,ohrc-po.sc. Ou porque os dotes do cantor este
jam cffccti1·111ncr\lo cm ''isi n~l decadcncia, ou por que a 
cri t ica dc~abr ida dos par i:1i1•nscs lhe houvesse exacer
bado a sua natnral irritac;rw ncr»osa, a verdade é quo o 
illustre tenor nem mesmo no dueto do l>foisés ostentou 
cl'esta vc?. nquclla fluidez do vocali~aç:lo e pnresa. elo or
giio com que aincla :i épo<·:L passndn nos arrebatara. As
sim, nom mesmo csto moti1•0 do entlrusias ruo pcl'lnanen
te pam o nosso publico, nos armo~ auteriores, conseguiu 
clespcrtal-o e~te nnno. 

Fclizment-0 "cio n oporn de Noronha, ncompanhacln 
de algnns episodios de bastidor, estimular, o chamar a 
postos os :unantcs da bo:i musicn. 

A partit urn é bem conhc<.'idn dos portuenses. Fo
ram cllcs que primeiro 1·i<.'toriaram o talento do auctor, 
appl:mclimlo 0:1 •rus nwlhorcs cantos. Pena é que o li
hretto ni\o hom·c,,e :.ido dilineado mais de accordo com 
as <Li,·crotLi cxigcnciao do c1unclro do drama lyrico. A 
opera padeceu com isto. E é tah·cz um dos fundamentos 
mais indisput:wci~ para o merecido lom·or do maestro, 
escre•·er ello tal mu.ica sobre lào rachitica armadilha 

Ao uliimo concur~o, do~ que annu:1lml'11te abre a 
Bibliotheca Xacional de )laclrid, ('Om o fim dt• premiar 
obras de bibliographia, apre~cntou-oc o doutor narcia 
Pere.s com um trabalho intitulaclo-J~'1,.<1io de 1111,, bi/,/io

teca Espanhola de esc>'ipto,.es pol't11911e:e•, o <prnl, se não 
alcançou o prcmio, por n:1o Colar f'XllCtamcntc n:v. con
dições do programma, que exigin, {dom da vida doi. es
<:riptorcs, a noticia ele ~11as obras, o que o m:urn,cripto 
elo nosso compatriota eontinlra, o tamborn a mcne,0 da~ 
diffcrentc.s edições, com dcclnraçi10 das <1uc fo~ser;1 p,.i11-

cipes, a indicação do :111110 o Jogar da i11tprcssãn, o outros 
requisitos bibliographicos, ohtovo toda 1 ia ser 1·cco111mcn
elach\ no go,.erno hcspanhol, parn <1uo auctorisa•"c n di 
rector ela. Bibliotheca n adquorir o 11111nuscripto por ser 
reputado de snbid:L 1·al ia . O governo hcopanhol assim 0 
julgou, e mandon qno fosse ollc1·cc·ido ao dr. Garcia a. 
somm:1 de 600 cs.:udos, o quo clle acccit.ou. 

E note-se, que na apreciação cl'esto trabalho se 
ajunhuam 1·otos de homens nofa\'CÍi< cm leltras e scien
cias do reino Yisinho, como Har•cmbucl1, Carnpoamor, 
B-0scel, Fernandes, Guerra, Aparicio e Onizarro o ou
tros, o que constituo o elogio indisputan•I da ohra do 
nosso distincto hibliographo. 

Damos-lhe d'aqui º' paraberi-. e a nó,, fclicitarno
nos tambem, pois todas a,, cli.tincçõt·•, bem cabidns, 
feitas á classe cios homens ele lcttras, ª' tomamos como 
dirigidas a nós proprios. 
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O dr. Garcia Peres é um espirito estudioso, e ho
mem urnito versado na litteratura da nossa peninsula, 
tanto ant iga, como moderna. Possue uma das melhores 
livrarias de Lisboa, encarecida, sobretudo, pela raridade 
dos exemplares e edições que encerra. Não é um biblio
mauiaco, é um bibliographo esclarecido, qne pelas sua~ 
investigações perse,·erantes, se torna um forte auxilio ele 
t odos que desejam conbeeer de perto as riquezas da lit
t eratuni portugueza e hespanhola. 

Aqui foremos afinal as Pupillas do s·r. 1·eitor, no 
thaatro d•t Trinchcle. O romance perden, pass,indo elo li 
vro p:irn o palco. Isto m2smo havíamos nós dito ao sr. 
Biester, muito antes cl'elle te1· concluiclo o seu traba lho. 
As exigencias das dnas fórmas-a forma ela novella, e a 
forma clramatica-são mui cli versas. Por exceP{i•o se 
podem insnflar na fórma narrativa, qne é n fórma m:iis 
peculiar e geral do romanc'l, as condições de viela, que a 
scena determina. E tanto assim é, qne raros são os tra
balhos, julgados perfeitos, depois d'est.e processo. Apon
t.im-se os dramas ffÍademoiselle de la Seiglie1·e, La clame 
au:i: Cam,ellias, e poucos mais . 

No entanto, as Pupi/la.~ a inda agradamm sobre o 
palco, o que é de,,ido !Í natureza dos elementos que fa
zem o encanto do livro para todos os leitor JS. São typos 
verdadei ramente populares todos que ali vemos, e alguns 
d'ellcs alegrados com toqnes que a obsorvaçiio satirica 
tornou comicos, e tudo agrupado com singellesa, e can
dura até, no seio das simplicidades e lhaneza da vida 
campestre. S:'io como casos da nossa vida, que nos est~o 
narrando, e cuja verdade nós temos occasir~o ele averi
guar e apreciar, por quo lhe temos tratado de perto os 
personagens e folgado no proprio local da acção. D'aqui 
o gosto com que é vista, commont.acla e applaudida a pe
ça, e encarecidos muitos dos seus lances. 

Consta-me que o anetor ficam satisfeito do traba
lho elo sr. Biester. Pois se o auctor ficou, o i)ublico egual
mente. A prova vemol-a nós todas as noites, na muita 
affiueucia e applausos. 

E estas sentenças são as qno sen·em, porque em 
cousas do theatro, o publico é juiz do facto. 

José MARIA D'A.NORADE FERRF;[RA. 

---~ 

AS B.EGRA~ GERAES 
DO SNll . 

---- JIE»- ~-
DA 

ClO,\ !)E no POllTO 

deui do mmulo, onde llte 11m·ece que tu<lo o que luz é 0111·0, 
quando é tudo falso, e s6 Z.isongeii·os mosti·ando-se amigos 
1>ara llte comereni o que tem; e depo-is de os verem pobres 
volta1·em- llte-as costas : á maneim dos pai·daes, que se 
ajuntam em bandos afazei· muita/esta ao Lavrador q1umdo 
este ti·az o milito na eira; e logo que o 1·ecol!ie 1w tulha de -
sappai·er.em, e só vem um poi· um chama,.-lfte vilão, esque
cidos do be1n 1·ecebido, q11e pag<nn com tal ii1g1·atidc10 imul
tante. Composta por J. Jf. P. S. <la cid,ide do Porto, no 
<inno de f8f6. 

Se titulo deste tamaubo abastecia uma oucyclope:lia 
ele sciencias mornes, cr0sce a admirnção de ponto quan
do o vemos inYadir a zoologia, coutando-nos as costu
meiras e linguagem cios pardacs, 1Jm d ialogo com os la
\T<tdore~. 

E tanto mais para assombro quanto o anctor nos 
recommenda a sua iguorancia t\este requinte de modestia: 
« N:i.o me inculco por sabio em faculclado alguma, por 
não o ser. >l Tod:t\·ia, confessa que o parece. Sobre ser 
novo, é subl ime desprencl imonto, isto! Niio quer que a. 
gente se engane com apareucias.)) O tempo (escreve elle) 
me tem onsiuado a pa1·ece1· sabio nesta mnteria.» 

A materia referida vem logo tratada dcp-:. is do Pi·o
logo que dir. derivnr ·se de Pa1·a-logo. Foi elle quem pri
meiro d isso esta coisa . Co1no de passagem o füologo bia 
ca,-.mdo n>i rnizes das palavras! ( 1) 

Entra o sur. J . M. P . S. a contar sua Yida. 
Aos 8 annos foi para o l3rasil, en,·iado por um tio. 

Arranjou-se em caza d'um negociante chamado l'odro, 
que m.ost1·a11do bem o fw de tal 1wme lhe nlio pa..ata cai
.ceiro em caza. N:'io cai a gente depressa na siguificaç:'io 
do .fio de Pedro. E' methafora. 

No fio estava j1i o b iogrnpho, ao cabo e!., trez armos 
ele má vid:i, Deixou o patrão, o foi com outro, e com fa
zendas por sua conta, mercaclej:ir Íls ~'fioas de Goyazes. 

Oportuname1it.e nos dirá o que viu, sen<lo que 11. 

d isposição em que leY:i gisacla a sua biographia ll.ie orde
na começar pela noticia do Rio ele Janeiro. Apro1·eitemos 
da descripção o que nos parece, alem ele curioso, impor
tan te ao confronto da cidade moderna com a qoe foi ha 
sesseota annos ... 

«E' muito plana e regulnr, suas rua~ são muito di
reita.~, e só a deste nome é a mais torta, e fazem nm xa
clrer. IÍ maneira, ele jardim: sr10 seus nomes os seguintes: 
A primei ra que corre ele Leste a Oeste ao longo cio rio, é 
a da Praia do peixe, que comprehencle o pafacio com seu 
g rande largo, onde se faz a parada, seu ch:tfariz no meio, 
cacs de pedra com assen tos, passeio, etc . A se<>unda é a 
Direita, cmde está, a alfandega, e esta tem fnndo tal que 
chega Ít ela pra ia, onde hn uma g rande estacada pelo rio 
dentro forrada ele tabonclo, e coberta com um telhado 
a qne chamam Ponte da Alfancloga . .. Nesta mesma ma, 
que é bastante largn, mornm a maior parte dos ncgoci-Este snr. p.issou trabalhos grandes em sua ,·ida, da 

qnal nos contou o essenci.il em um folheto de 32 paginas, 
publicado em Lisboa no anno de 18 16 com este laconico (1) O snr. Francisc1> Gomes Freire. tnmbem filho do Porto, e 

fr·oiite- )·
0

•0 De•" · '-
0 

"h , m · 'le e ' t · t negociante no Rio, descobriu, hn ponco tempo, que entrudo é deri· , ~1 • 1 : :1Ptlf" "•• " 1za,, s u aur;m.en o no em- I . . , . . , . _ . ~ ' • _ vado de E lltre-tudo. Couta o 1llustr.,} portncnRC1 no propos1to, uma 
po <ki feltciclAde, e chmuwi~·110 total no da desgraça. Obra historia pcrsuasiv~ e i11 ctlita. Nilo sei que outro terra haja dado 
muito util pai·a a rnocülade, ?"e p1·i11ripia a ent,.ar na 01~ l ns•im no mesmo scculo dois ta leu tos para etimologh•s ! 
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antes de atacado, supposto h:i muitos ele mercadores do 
retalho e de forragem . A terceira rua, que corre domes
mo rumo, é a Quitnnda, que l; de mercadores de retalho 
desde •L rua do Ouvidor nté Santa Hit.1; e desde u dita 
run cio 011\•idor para n parle ela de S. José tem o nome 
da rim do Soçocusw-ará, cuj:1 dcri,·:1';:1o do uome lhe vem 
de <.-crto homem <1uo nli mo1·ou com tal chaga no as;;ento 
que t0<lo~ per"unt:wam ~e o u11 ( . aar<11·á. (1) O que 
deu nome {1 :fita rua. A quarta rua é a dos ouri,·cs cio 
ouro e da prata quo vni ter ,\ cgreja ele Santa Rita. 

«A quinta rua é n cl:i Vilfa na qual so moram povo 
de oflicios. Dcpoi~ segue-se o campo de S. Domingos 
onde até o unno do 17!>7 só ltuviam algumas cazas pe
quenas, e cm muitas <!'estas mora mm os si§":rnos, que fo
ram dcgra<hl<los <lo Portugal no tempo do nr. D . Fran
cisco, pelas fiuas vi1·tudes do cnga11adores cm contractos 
de que ainchi usam n'nquell:i o n'outras cidades em qne 
existem. As outrns rnns, que fazem o xadrez, botall(lo em 
linhii rncta, dc~de ''da Prnia ao campo do S. Dorni11gos, 
sào dez, a saber: a do S. J osé, cl:i Cnclca, do Ouvidor, do 
Rozario, do 'l'raz do J [ospicio, 'l'rnvossa d:i Alfandegn, 
Snb:'lo, S. Pedro, das Violas, o Pescadores; e so esta ulti
ma é moraclit de muitos ucgociantcs ele atacado, e a do 
Rosm·io do t:wemas de vinho, ele que quase todos os ta
,·ernciroõ silo illtcos; as mesmas sr10 morada de diverso 
po,·o elo officio na mesma u Jlua da Crur., que bota ela 
rua Direita para a da Pnii:i, e a do mercadores; e a rua 
ela Carne Sccca, quo lambem bota ela rmt Direita para a 
da Praia, e fic:i cm frente ela do Hosario, e é de lojas de 
carne secca ,·inda elo Hio Grande; o mesmo ao pé ela 
praia ha lojinhas do cli,•er,as quinquilliarias minda$, a 
que ch:unam nrmarios, que 1>[10 IÍ maneira elos da ~ati
Yiclado na ciclado do Porto. Ha mais alg1101as tra,·essas e 
Yicllas, ele. As clitM ruas silo t0<las t:io direitas que da 
da Praçit e Rio se a,·i~ta o campo de S . Domingos, e são 
todas ladrillrnclns dt• pedm miucla pelo meio, e de larga pe
los lados para p:1«eio ; por4'-m não tinham peões de pedra 
n'aqnello tempo. A ru:1 Direita, Largo do Palacio e caes 
tem lampioo~ de l't cm 12 pa,sos, que en1 noites de es
curo sr10 acc~os pdos prczos das gttlés, o fazem boa vis
ta olhando-se elo rio. n 

Quem hou,·or 'i'to :i capital do imperin lm1zileiro, 
espanta-se da transfo1·1n1\C::'lo; mas nr10 descreia da pintu
ra que lho offcrcc<' o prestante ~t0eito quo :t dcscrc,·eu ha 
meio sceulo. Podo ser quo nindit vivam contemporancos 
d'ello quo lhe abonem ii fidelidade da descripçáo. 

Ouçamol-o na a1u1lyso cios c·osttunes elos fluminen
ses. 

Conducta e flll·acter dos ncwio11aes 

« S:lo 1>10 inimii;os cio trnbalho que muilos poucos 
se vê approndcrom oflioio o menos applicados ao commer
cio; pois tem por dcsprcr.o serem caixeiros para chega
rem :\ ~or negociantes, o mofam dos filhos de Portugal, 
quando principiam n'aquell:t carreira; e ainel:t que seus 
pais lhes deoRCm enbcdal, ~aliem b<lrn gastai-o, e cm bre
ve ficam como S. Sebastião ele ca l<;ões. Silo com tudo 
acti,·os o :1ptos para tudo quanto se aplicam, que é qt1ase 
geral ser para doutore" 0111 medicina ~ lei~,. frades, cle
ri«o:; 011 soldado:;. As fomcas tem muito JUtzo, por que 
pr~ferem o cnr.nr com filho de Portugal, sem ter Yintern, 

ao do seu compatriota com milhõc~, cuja prcforcneia fa
xem ainda que tc11ham ricos dotes. Chamam-se cariocas 
aos filhos d:i dita cidade, deri,•ado o dito nomo cio cha
fariz carioca unica agua que até :l'tU<:llc tempo tinha a. 
cidade, e ela mesma é que era encanada pnra o clJ:tfariz 
do Largo do Palacio; o que era incuria da cam:ll~•, por 
ha,·er muita agua no Jogar do Anclrahi, hO di>tante clua,; 
leguas, que muito facil se podi11 metei· na cidade. E:ota 
incoherencia motivou vcncler-,c um pote d'agua por duas 
patac.'ls, 640 reis quando o Principc regente no~"º senhor 
ali chegou com a sua corte, o agora é que o mesmo ;,e
nhor mandou meter agua cm abunclancia. O ,·icio na 
folla é nos nomes seguintes: l'arn diz<•rcn1 mi/110 dizem 
mio; para mell«>r dizem mi&, par:t peo1· pitJ; para tellui di
zem t~ia; pam telluulo dizem teculo; para melhorar dizem 
micn·á, etc, etc, etc. l> 

Segue o roteiro a percgrinn<;ii.o pam Goyarcs. O nu
ctor estrnnhou os mosquitos do Porto d:i l~strclla : \(Eram 

muitos os mosquitos pcrnclongos (diz cllo) que assobiam 
e mordem cliabolicamcntc, primcirn trabalho que seuti, 
e estranbei por faltii de costumo. » 

Descreve trcsentas o vinte legu:\s do sertão, onde so 

lhe acabou o feij:1o e toucinho. l<'olir.mcnto, cllo e oo seus 
''inte e um companheiros comiam macncos assados; e 
«era tal a fomo (acrcsccnht o peregrino) quo aiuda mui
to mal assados, e que ainda pnrcciam gritai·, jú cada um 
cortm·a o sen pcdai;o.>> Jufolir.cs macaco~ l 

Declara que a villa de Ooyarcs tem thcatro; mas 
que as /igwYJ.<J não scio ÚO<•s; o lemhrn-1w então de tc1· omit
tido que o the:ltro do Uio do J:rneiro t /,om e 8it11aclo atm:: 
do palacio, e que as jigwm JUlo bo<1s. Gaba grandemente 
a indoleliberal dos moradores do Goyarcs, <.'Omparando-o:; 
aos sovi11as do Rio, que nunc:t lho ofli:rcccr:un utll j:m
tar. 

Ao cabo do desoito mczc", voltou com o lucro do 
ci11co mil o tantos cruzado•. Tornou ao Hio Grande de 
S. Pedro do Sul, com Yinto e ~ci~ mil ('nrzado' de faz<'n
da cm trez sumaca~. Xaufragou na barr:l 110 Hio Grande. 
)Correram muitos passngciros que ~e la11s-:ir:un ás onda$, 
e salrnu-se elle com niais ~oi~ por n:1o saberem nadar.l> 
Eu ti,·e o acôrdo (pinta cllo) ele amarrar debaixo dos bra
ços uma capocirii do gallinhns, e quando :i ~u111:1ca se fol. 
em pedaços (que foi no espaço rio um:i hora pouco lllais 
ou menos) fiq11ci sobrn o mar, o qua l n1c foi lcnutdo ele 
banco em banco de nrci:t; or:t muito fundo ora g :uthan
do pé, sustentei bastanto tompo o meu juiso, até ([llC o 
perdi quando ja ª"ista,•n >\ praia, C'm que andavam os 
bons moradores d'ali, homens o nrnlbcrcs, com grand<!s 
bicheiros a salvar os que nbord1wa111 1í mesma. Eu nada 
soube de mim, senrto quando vim :i meu~ scntidM, 0 lll() 
achei em um:\ boa cama, o tratado co111 f:il modo e amor 
como se faz em Portugal ft um p1·oprio filho. Desta boa 
e santa familia soube que me '·iraram ns perna~ para 

(1) o nuctor, forçndo pelo rigor ctimologico da sua noticia, cima, e que tinli:t botado pela boca mui!:t agua 1<algad.i 
dCJ1viou·"6 algum tanto dasboas praticasdostopogrophoueuscoe· o que mo tinham deRpregado os clentcR rom uma colher 
voe. Lidoco111 toda A probabilida<locm Jorge Ferreira e Gil Yicenle. para me botarem por ella agua de "1lllinlt:1 e ue ·11·~ 
Mo quiz •cr 111ai• dolicado que cll~• . 5" a rua procedia d'uma raiz . f I I I ". h ' q p. ' 
suja, a culpa nflo crn d'ellc. Que111 tf'Cl!andava n'cste ~azo, era o 1 nr ª m~ns sen t< 0~ evara a gunrns oito oras. Tambem 
senado a quem compelia dnr 1101110 novo :1 rua para fazer esque- soube d ella que so morreram quatro dos mcns compa-
C<lr a parte ule<:radn •1ue lhe dora o nome ,·elho. nheiros.l> 
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E' de saber que a~ sum:\cas, cm que o narrador 11•
varn os seus cabcdnc~, sahir:un elo Rio depois cl"olla e 
chegaram a sal\"o. 

Chegado á villn de S. Pedro, o negocinuto ahstcm
sc de descrever a torra por j{i estar cabalmente dcscri
pta n'nm soneto d'nm poeta da mesma villn. Visto q 110 

elle nos recommonda o primor cio poema e da pintura, 
tr:mscrevamol-o : 

'l'eto• de Cr\·n, pnrcdes de pnntano ( 1) 
Nome de \"ili• t' construcç«o d'aldea, 
Quase coht'rl• dn Yol•ntc area 
Dos comhro• que •qui crescem todo nnno: 

RriznR cio \"(•nto lt•ste e minuano, 
De moflcftFJ, puljtM , bichos é bem cheia: 
~'""do Kt·i qncrn tanto inecdo nqui ~cmeia 
Pnrn cau•nr 'K g<'ntcs nojo e dámno ! 

De pé nm dimiuuto bntnlh:lo, 
De cn,•nllo o~ drnglíC• mn is esforçado•. 
De ,·olnutnrios uma lcgiilO. 

Dizem ()He lin n<>8 crurq>0s muitos gndo~ ; 
t~stn é <lo Hio Grnndc a habit 1çcro 
Onde pnrgnnclo c•tou os meus 1>eccados. 

O poeta purg:wn mais que os peccados, e devia tam
bem purgar os scui1 ,.i,inhos com a jalapa de tacs so

netos. 
O sen aclmfraclor embarcou para Porto Alegre, clon

cle se foi com a fi1zcncln cm canoas para Rio Pardo. Tro
cou os generos por couroH e xifrcs. Os xifres ficaram-lhe 
muito cm conta >t 400 r 500 reis o cento. Arranjou d.-z mi
Jheiro• d'elle•, que ,·onclcu clepois no R io n rasão de 3$600 
reis cada cento. Dom nrgocio! Diz elle que compram boi ~ 
a 1$200 rei~, e d<.'pois ele OH comer ainda Yenclern o couro 
por 18000 reis. Quantos hoi• comeria elle a dois tos!()('~ 
cada boi? Com quatro ~umncas de couros e xifrcs, foz-se 
no rumo do Rio cll• Ja1wiro o ditoso commcrciantc. O• 
lucros sahiram-lho tamanho~. que estabeleceu casa de 
negocio por atncndo. D<'pois. pegaram com clle uma~ sc
sôes rebeldes quo o obrigaram a sahir para Portugal na 
con·cbi 1Yossa Smhmv1 Jfrie dos home11s . 

Assim que so f(•z no largo, entrou a C'omer bem. J:i 
as maleitas se tinham ido, quando lhe sobreveio o ro,·oz 
de dar á costa a 26 l<•gu11s ao sul cht Babia, ent ·e as ilhas 
de Quicpo o Cnmamu. Dosomharcaram os passageiros na 
Prai:i. dos Cnrvalho~, <' de madrngnda ,·cio a co1Tcla 
varar em terra. Rnlvou-~e a carga e casco; mas cm tal 
estado que foi mister lt•\"nl-o a compor na Bahia, onde 
cstc,·e no,·c mezo•, esperando o combo_,-o grande, que tra
zia 0 «diamanto grande• e ,·cio a Portugal escoltado por 
desesseis n:wio~ ele guerra. O auctor, receando a corveta, 
embarcou no 1m,·io Tro,·oada, e aportou cm Lisboa com 

116 dias ele viagem. 
Agora, d'aqui por diante, eucnrtar a nnrratirn, se

ria doframlar o leitor. TCscro,·e o snr. J. :il'I. P . S. : 

e:Demoroi-mo só 14 cliae cm Lisboa, e rlcpo i ~ parti 
)>Or terra para o Porto, onde chegando fo i festejado cios 

(1) Dnrr<'. 

nu:u" parentes, e rodeado de tanto~ amigos que me dei 
xou sati~feitissimo; e muito maior nunwro ~e me ajun
tou d'olles quando estabeleci CMa cio nc<>ocio ele atacado 
n'csta ciclacle, uus a vir Cf'mor e beber n°minh:t casa, e a 
con,·iclar-1110 parn a sua e para funcç,oe": o como eu nun
C>L tinha tido desgrnça alguma, unicn podrn elo toque para 
o~ conhecer falsos, e mo via com vinto mi l crnzados não 
Mbi>t que a smi fosta era a c~tcs o não a mim; e or~ mo 
pediam quantia emprestada, ora pnm lho fi rmar lcttras 
o que tudo ou fazia com sinceridade, e o tempo que est~ 
licçr10 mo durou o clescrc,·o no ~cguiuto: 

Tempo da minl1afol"/11111t 110 P orto 

Seis anuos passei cngoclaclo dos tacs ami<>os sempre 
oli•cqniado cl'ellcs como ,·ordacleiros; mas ah qu:\llto me 
enganei!!! O céo qneim que os meus leitores apren
dam na minha cabeça, e que ni\o qnobrcm a sua, 6ando
só no tempo feliz, em Don~ o dopois no dinheiro que são 
os unicos amigos em qnem nos pode111os fiar, sogura
mcnto, o que vou demonstrar no seguinte : 

Tempo da mi11/ui deR[Jl"ªfª 

Tendo no meu prillcipio vendido por<;ão ele anil que 
trouxe cio llrazil aos f.'lbri<.'antcs ela Govilhau, a troco de 
pano~ e bactocus, mandei quant ia d'cstcs para o Rio de 
.Janeiro, e ,·encli outra qnantia n cli•·er-o~ n'csta cidade 
com lrttras acceitas para ser"ir ele clcsronto cl'estas, na 
faltado remessas do Rio. Este plnno prnclcnte fnlh?u-me 
cm tudo; por que as remessa, folhando, clo<contei as 
letfras qnc para isso fit·111ci; o no seu ,-cn cim~nto qne
br:\rnm os ucceitantes meus clc'"cdorC's, e fui oiirigado a 
tomar novo dinheiro con\ firma elo meu tio e minha, e 
com uznra ele ser em papel moeda, que· o desconto esbi
"ª a l!8 por cento : o que soffri esporando as remessas do 
Hio. füs que são t.omaclos sct<' ntn·io~ pelos fr:mcczes, to
dos cl'<.'sta cidade, e em quo perdi maior qnantiii do que 
tinha, e fui então obrigado a \"Cr fugir todos os meus 
amigos, e os primeiros os qn<' mai• ohriga~ocns mo do
,·iam. <1ue nem o chapéo mo tira,·nm ; até ti,·e um a 
'luem cu firmá ra 1:800;;;000 rei, e clle a mim ~ó 400~000 
reis, o qual foi dizer ao mcn honrado Cr<'elor, que não 
firmava mai~ a lettra, o que e'te Ili!' cli--c cm segrcclo. 
l•'ui ('nt:1o ler com o tal amigo, e lhe cll·i cm panos azues 
'"alor maior cios 400 $000 rois pam <cn·ir de penhor; e, 
t·hcg:ulo o ,·cncimcnto d:1 i·cfor111a, fui pagar ao meu cre
<lc>1". e lc'"ci a lettra para o dito amigo ,·cr n riscar o seu 
nomo, o depois pedi-lhe os mcn~ p:u1os, que me d isse t i
nha dado cm penhor da clidcl:1 8nn; os quacs nnnca mais 
me clcu, e d':1h i :i pouco foz ponlo. J~ que vos parece este 
amigo? Este e outros qm\so semelhantes, junto aos pre
jnizos j:~ rontnclos, me obrigaram a fazer ponto ; porém 
('Om honr:i; pois mo~trei claro os ditos pn:juizos em ba
bnço dado mercantilmente, e cm que meti e entreguei 
perto de 3:000.~000 reis que tinh:i cm ca'>a cio fazendas, 
e tomando conta os meus honracli~•imo.s creclore;.. que 
uom<.'arnm um caixa, ~ahi eu pela porta fóra com 1~320 
rei'; de sorte que para levar minha mulher o uma filha 
de quatro mezes para Cambra (donde a mesma é) d'a
q ui selo leguns, empenhei um guarda-sol por 2$-lOO reis 
;\ M:mool José cl'Oli'"eirn Braga, negociante e morador 
n'eslo tempo mi Ponte No'"a; poi$ que nom minha mu
l11or t.rouxc clote, nem lh'o fiz por ser furto; bem que al
<>1ms cios meus devedores m"o lizcmm nas suas quebrns. 
Com o meu brac;o a cscriptnrar linos cio commcr<.'io ,·ou 
'"i vcnclo agora, graç-ns a Deus !n 
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~:10 h:t duvidar da probi<lade de um homem qne' '}tte 1uio de~es emprestai· 71a1·a 1uio J>Cl'ller e~t" seyw11út; poi$ 
atirou a~•i111 1í cara cios que o roubaram a sua tlefeza e é este o est9lo de caloteiros geml111e11te, e 'JllC <1<lmilte poiuxt 
just ifü:ac;ão . A coragem de sahir a lume com a sua auto- excepç.<lo tal reg>-a. 
biographia qnem lh'a deu senão o desassombro ela hou
ra infeliz. mas intrcpida? 'fi,·cs.•c cllc estylo, ,·criam que 
oommo,·cntc lance não ocria o d:1 esposa, e filhinha de 
quatro mczcs, caminho ele Cambra, ratinhnndo as miga
lhas procedentes do guarda-sol, empenhado pelo probo 
negociante, qnc cntrcgi\ra ao~ credores tres contos ele 
reis, e n:lo doti1n1 a mullwr para os niio prejudicar! 

E, depois, a scrcnidaclc da narrativa 1 Quando ac
cusn um ladrflo, pcri;:1111ta: ue que ,·os parece este ami
go ?n O reportado an imo com quo elle escre,·e : «com o 
meu brac;o n cscripturar livros elo commercio, ,·on d rnn
clo, gra~·as n Deus!» 

Quando parecia estar fechado o protesto, o laborio
so escripturnrio conbi dous casos que léra e ouvira em 1·a
paz sem os alle11de1" O primoi1·0 caso que elle ouviu foi 
((que o sabio Ovídio llonrnno disse no seu tempo que no 
tempo feli ~ muitos e innumeravcis :unigos teremos, e que 
no da desgraçn. sós nos ncharcmos.n O segundo carn, que 
lêra, fo i nm soneto, qno tonnina : 

'J'ç11ho cxp~ricncin, e tc11ho entend imento; 

F:, r;C ha no 111undo nmigos Ycrclndciros, 

Ser•i sú no pniz do fiugimcuto. 

Outro caso que lêra é o de um pai que deixou em 
determinado lognr uma corda 110 filho para que se enfor
cas.se quando empolm!<'t'~se. O rapaz, reduzido 1t mioe
ria pelo~ dcwario~ e prodigalidades, deliberou enforcar
se na corda atada a um caibro por mão do pai. Pendu
rou-se, esperneou, o caibro rangiu, partiu-se, c:1biu, e 
uma sarai,·:ula de p<.>ça~ cboveu sobre o suicida. O pro
digo regenerou-se. 

Remata o snr. J. l\I. com as trez &gras Ge1vies se· 
guintes : 

l.ª 

l'flio 1·01vies em liomem 'JUC sempre e pa1·a todos se 1·i; 

pois hei pl'01·11s de w· jill[!Ído, e é ·impossivel qtie o c01-açlio 

seja sem:pre egMl come q11e1· most1·a1· o 1·osto. 1à mbem nos 

templos o que 1·esa muito alto e bate 11111ito nos peitos llão ha 

<i melhor p1·01·ci delle. 
2.• 

Quando aly11m imfaidtw te vier propo1· algum nego

cio, mio o decidas em aj11Rtc logo, e di=e-llie que ve1·ás; po1· 

que elle quando t'o -cem oj/'e1·ecer j<I o tem ccnsideradc, e tti 

deres tamóem pe11sa1· se te com·em ou mio. 

3.ª 

Q11a11do alyuem te t•ier pedir pequena qt1alltia de di-

---
~OTA AO LEPHO O \. DE ~I \1 Tll E 

O conde Xavier de l\Inist ro nn tão formosa quanto 
conhecida narratirn cio ((Lepro~o» dcocrc,·c a porçilo dc
zerta ela antiga cidade d'Ao~tc. (1) «b:nte,tando com a 
portn ela cidade (diz o insigne cscriptor) jazem as rui nas 
de antigo castello, no qual, se :i trndiç:10 é t•xactn, o con
de Renato de Chnlnns, enfurecido por ciumes, deixou 
morrer de fome, no secnlo qu inze, a princoz:i Mnrin do 
Bragança, sua mulher. D 'isto se deriva o nome de «Bm
mafan» (g1·ito de fome, dado no cust<'llo pelos n:ttt:raes do 
sitio. Estn. n.necdotn, cuja nnctcnticidade é duvido~n , tor
na in teressantes estes parodieit·cs à~ pc~soa~ sensiveis que 
:i j ulgam verdadeira.» 

N:'io informaram os moradores d'Aosto cxnelamente 
o illnstre visitador do leproso, nem de l\In ist l'O consultou 
informações historicns. O condo cl~ Ch:ilnns foi decerto 
casado com uma senhorn da enzti de 13mgança quart:i 
filha elo duque D. Diniz. Chnmava-se cll:1 «Mccian e nílo 
ul\Iaria». Lmcastre era o seu npellido. 

D. Mecia, em qualidade de dama da infante D . Bea
triz, ( l )filhad'el-rei D. Manuel, pa--011 a Saboya, quando 
aqnella princeza, em 1421, c:1•ou com o dt1<1ue C:irlos llI. 
Dotada com ti'10 illustre nascimento, foi pretendida cios 
fidalgos de Saboya, e e-1>0~a de Hcnnto de Chal:rns, con
de, barão e marechal. 

Carecemos cio documentos compro,·ati,·os da tradi
ç:lo popular desairosn ll memoria de D. )focin, e cl:i cruel 
,·ingança do trnbido c~poso. O que -:1be111os dos gcncn
logicos é que clla tc,·e do seu marido duas fi lhas : uma, 
D. Isabel, aqnal cazon com o marqucz do Suriano. A 
linhagem dest.-i senhor:\ acabou no marido de ~11:1 nota, 
Auibal Grimaldi, degolado cm lt.i2 l. A outrn, D. l!'ilis
bcrta, casada com o eondo do 13rionc, é bojo representa
da pelos duques de Lorena o rnnrqucxcs do (forbeviller . 

E ' tambcm corto que Renato cazou segunda ,.e,,: 
probabilidade que favorece a t rncli cç>1o do po1·0 ligacl:i no 
castello ele .81-arnaf<m. Podo ser que :i impruclunte ~enho-

(1) Nos Estados $nrdos, capitnl cln prol' i11cin do •eu 11omc, a 
75 kilo1netros de Turim, com sct{) 111il hílOitonteA. l~'oi rcmotamcn .. 
te capital dos 8flllauii, vnlorosa lribu cln Oal ia trnn•pndaun. Dcs
tniia-n Tercncio Vnrro )(urcnn por orclotn d'Augmdo. O mnior nu
mero de sPus inorndores morreu nfng1ulo J>ell\ torrc11tc do rio

1 
que 

o destruidor clcsviou cio seu leito, e lei ou ú cidade, anbcndo que 
os habitantes se tiuhan. sotte1rndo. Sohro as rni1u1s, os pretorianos 
levantaram a AU(JU8fa Prattori11,da qunl aittda campea tun magni· 
fico arco. o á volta RCervoa de ruinft8 nn pn1tc 111t:rirlionol. A~im 
mesmo, Aosto é ainda. terra iroporta.ntc c.."Ommercinlmcnte. Nos seus 
arrabalde$ demoram as celcbradns rninM o aguas thermne3 do 
.S. Didier.• 

11/1eiro 01i ja::e1111" ati! w·to dia, e t'a rier pagar prompt<i- (1) Brita diz D. Antonio Catlano de Sousa, nA lli1t. Gc
m1mte, eipera, que logo depcis te um pedi1• maior q11a11tia, fitai. da C. Rt-0l. 
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r~ , por ."m lap8o ,·ulg ar na~ ~cl:ilg~s elo seu temp(J. >(11 ª "'im <I<• mim, e tenham por ''.rnito certo que em t()(!o ~ 
ffac,se chg na de ex<•mplar casllgo. 8ua ama, a snr.• D. estado q11e me achar lhes terei e• lc amor, e me honrarei 

BrilPs de Snl>oyn, lnmbem deu ciumes ao ~poso, quer tanto do mo nclmittirem a esses nomes que me ponho, 
Jh 'os su i?.,"'Cri~~em n tristeza e saudades da esposa que 

, que será c,;se sempre o titulo de que mais me honrarei, e 
sempre ,·i,·en desconsolada, consoante dizem poetas, quer-
o i•to fri za com a fraca natureza humanal- a princeza se 
dc"•nicla~i.e da sna honestidade. Como quer que fos~e, a 
m<'morin dn filha cio duque ele Bragan<:a, sem embargo 
cll• i<'r morrido ele fome, está infamada em Aostc. 

J {I que niío Jh' a podemos rehabilitar, sina este es
cripto de emenda no erro de nome e ele seculo que Yem 11:1 

C'ommo1·cnto narrnli,·n elo conde Xa\'ier ele lifaistre . Al
g ul'm nos t inlrn di to que era pnrn in1·enção o caso de 
/ J. Jfa,.ia d1• H1·<•ff<01ça, mulher ele R ené de Clwlans. Não é. 

C. CASTELLO·BRANCO . 

CAHTA DE D. ANTONIO 
J'HIOH DO CHATO, 

AOS 

LEN'füS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

O can lcal- rei D. H enrique desterrou seu sobrinho 
]). Antonio para o Crnto; como o pretendente, porém, 
contra,·indo n< ordcn8 do rei, <'stanceasse por Coimbra. 
conj nrnndo e g rnngcando bandos para a sua pnrcialicla 
de, o timido cardeal aggra1·ou a pena elo desterro esten
dcndo-n nté :i expatriaç:io. K" neto ele sabir, o infd iz 
p r1•tcml1•ntt• r•<·rcl'Cll aos lentes ela U niversidade uma 
ear tn. que n:lo 1·imos entre as P roras da llistoria Ge11ea
lófiira, <' encontramos entre os papeis ele> douto antiqua
ri00 o <'On,clll'iro X unes de Cnn·alho, ha ]><"UCO fallecido 
em Coimhrn. E' do theor seguinte: 

Cal'l<i do 81'. {). • l11to11io ao.• le11le8 da w1frer.~id11dP 

]XI>'<•" p uUirm·em a seus 01n·i11tes no~ Geraes. (1) 

« Fuzt•i-me mer<'ê do di?.crclcs a esses senhores ,·ossos 

0111·in tcs qno o mayor ah-01·0\0 qne n'esta "i<fa ti1·e foi <lo 

vir para c~ta tcrrn por podei- os truhlr, conversar e ser \' ir 

como bom companheiro o 1•erdadeiro irmão, que n'cstn 

eont:i me lenho, o que lm muitos aunos trago estes de

sejos qnc não puclo effcetn:w até agora, por cousas que 

~ucccdcrnm. Agora que cu idal'a tinha alcançado o que 

lt1n to dcscjoi, mo manda sua Alteza me ní de seus rei

nos, o mo ha por dc~naturndo d'elles; que lhes affirmo 

p<'la ,·crdado qno cle,·o f.~llar, e :u:sim Dcns me console, 

que mai• ~in to csl:l abzcncia pelos deixar, que pelo que 

clln Chtil p romcltcudo; e lhes l>C\'º por mercê cuidem isto 

com este os sen;rei cm tudo o que se offorccer: q ue se 

fiquem muito cml>or:1, o q ue " º " º SC'uhor lhes dê a todo ; 

o qnc ])()(!cm des<'jnr. } ) . • l11tcmio.'1> 

Com esta carta captil'On D. Antonio o corn~ão ge
ncro.,o e arrch:11:1do dos ci,tudantcs; não assim o ~isnclo 

ani mo dos lt>nlcs <pie pro1)('ndinm n fa1·or da IPgit imida
d<' ele D. (':1tharin:1 de Hn1g anç11. Hei ca~tolhano é q uo 
lllt'~trcH e d i,r:ipulos n•ptd":l\'am c:om ig ual rcpugnan-
eia. 

Morto o cnrcl1•al D. J\ nton io, rnltou :10 reino, o fez
"(; :\('d:imar t•m Sant:trcm. ]~111 quanto J, isboa, corrompi
cl,. no< Hl't1s nrng nat<••, fN·h:i"a ª" porta" ao filho do in
fante D. Lniz, n formosa do l\Iondcgo nnciani o mo
mento de embandeirar suas torres e mirndom·os para de 
novo recohor o roi n 1nig o qnc tão ~audoso lhe Mhirn dos 
seus encantos. A mocidade dcskmida propug nav« cm 
discursos pnhlicos a favor elo .D. A ntonio; ao mesmo pas
so que os tolerante• profossor<·s, :wcssos n Castclla, dcno
ta 1·nm e<•rto 1wnclor a d1•ixan•111-se lc1·:u· na torren te do 
entlrnsiasmo juvenil. 

Ü<'COrr<•n, n'c,te cntrem<'ntcs, a Chri;,to1·am de 
:Uourn seduzir nm C'lerigo do Coimbra, eh:unaclo Am
brnsio de , :í, ancião \'Onerado na terra e h:n·iclo em 
!!r:1ml1• conta d1• ~anC'to <' politico. O pnclre Ambrosio 
agcncio11 o rc1·ir:111wnto d'alg nus cspiri to~, e conseguiu 
pre<li~poJ-o, c·ontra o filho ela zingnra. Os nnimos re,·i
rados clt>1·i:m1 ele ser dos mais g rados de Coimbra, por 
qno entre estes logrou allici:u· a fiwor de D. F ilippe 2.0 

º" nwmLros tio Senado. (•) 
Ainda ns-im, a mngn:111ima alma dos m~os c~tn-

1llln tc• não rcsn1lou da sua patriotica de<licaç:lo ao prior 
do Crato. Qnanclo o tcmemrio, derrotado em Alcantara, 
i:~ fug indo, Coi1nbm n•coht•u-o carinho~a. i\Iuitos estu 

dantes s<> ali"111rnm "ª" """ ~ csrnlaHacla8 fileiras; o Pº "º 
"cgnin os ost11dn11k<; e V. Antonio, compung ido por 
t:'lo amoro"i 1·11s<n l:tg rm, nmalcliçoou tn l l'ez a moí fortuna 
quo lhe contrnminnvn a clovoçiío do tantos o tüo leaes ami
gos. 

Pobres mo<;oRI mni rarn lhos h:win do ~ahi r a hon
rosa loucum do "cgnircm ai.é ao Porto o foragido! ... D . 
Antonio, 1•or<laclciramc11 t<., 11110 merecia o culto de tantos 
mnrty rcs. A posi t:!l'i cl:vlc 11;"10 pode lou1·:1r o neto d'el- rei 
D. ~fanoC'I ; ma" cx:1lç:1 o ~anct ifi ca :\ illustre memori:i 
dos quo lho fornm lcaes até ú escada elo patibt1lo. 

C. CASTELLO BRANCO . 

(º) A D«l•et;tlo Cl.rmwl11qir<t de .J oe~ de Subra, ou, noais 
cxactameute, do 111arqn\"1. de l'o1nb•I diz <1ue o pndrc ~lauocl Go-

( 1) :\no 1<Cgui1110• rigoros.unente a ortbograpliia da copia , 
1
. . d a fa. 

tcxtunl, por nos par'C<'er que n noticin tem tudo com a lih;toria e dinho nnilon cliij:fnrçndo t•m t-""tummte1 a 1cum o os :mimos 
quntti nada eom n philologin. vor ele Co\}'ih•lln . Jo:stc <litt:fart'c figt1ra .. sc·110.s invcrosi1tail. 


