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INTRODUCÇÃO.

^1|0 Jornal rario—Ostensor Brasileiro —
cuja introducção escreveremos em mui pou-r
cas palavras, he huma destas em prezas atrevi-
dat?, que os indilTerentes julgam loucas, e os
amigos impossíveis; o plano circumscripto,
que nos impuzemos de tratar exclusivamente
de objectos relativos, ou pertencentes ao Brasil
constituo a primeira parte do nosso program-
ma, e a maior das dilliculdades a vencer, se-
gundo querem aquelles que de trabalhos men-
tees só esperam como único prêmio hum pou-
co de oiro vil: a segunda, e ultima parte, que
de bem seguro pensamento tomamos, reduz-
se a fallar sos olhos e ouvidos juntamente,
segunda e mui grave diíliculdade, por que
não havendo em nosso jornal lugar para tra-
ducçõesde artigos, que nao tenham immediata
relação com o Brasil, não podemos utilisar
gravuras feitas em França ou Inglaterra , e
grandioso dispendio, e trabalho insano nos
custará o empenho. Agora justificaremos huma
e outra parte do nosso programma, ou antes
justificaremos a primeira, que a segunda não
o ha mister.

Todos quantos jornaes litterarios se publi-
com trazem no infallivel artigo de introducção
o moto: A bem daciviltsação erecreio do povo!
palavras mágicas, cem que pretendem ser lidos,
e o sâo com effeito; porem quantas vezes não
temos sido illudidos em nessas esperanças?!
Ou que hum erro grave domino o pensamento
desses homens, que ao menos por palavras tio
boas intenções manifestam, ou que logo em
principio reneguem sua missão por pesada, o
frueto esperado de suss locubrações não chega
8 sazonar, nem mesmo apparece. ile preciso
civilisar o povo, dizem todos, e o jornal litte—
rario lie huma poderosa alavanca da civilisa-
cão; perem, ignora-se que para o povo no
Brasil, e em muitas partes ainda não he a
leitura huma necessidade? enfastiam-no scien-

tificamente e depcis gritam que as empresas
litterarias no Brasil são impossíveis de manter,
que o povo não lô vinte e trinta paginas, quede huma só vez lhe atiram : einda mais, para
que esta civilisação estrangeirada, que não
cria raízes no coração do povo?! Muito deve
folgar o coração daquele que ama as coisas
da pátria, ouvindo aprerr:r nossa prospeii-
dade, a próxima exaltação do Brasil á cathe-
goria de primeira nação; mas desespera-nos
ver que tantos homens, que com mui peque-
nos esforces poderiam encurtar esse praso, es-
perem que a suecessão dos tempos complete
a obra.

Atrevido he pois o nossa intento em mais
de hum ponto; louco, ou impossível, não: se
alguém julgar mui grave o peso para forças
tso poucas como as nossas, aqui as palavras do
Santo Agostinho —Em nós só cabe o plan-
tar as coisas, de Deos virá o fazer com que
medrem.

MIO DE JANEIRO.
Quando depois de huma dilatada ausência

lançamos nossas vistas para qualquer pontp
do lugar que nos vio nascer, nossa alma se
inflam ma de hum prazer extremamente vivo,
que nos leva a extasis quasi divinos, e só
vemos bellczas, embora não existam, pois h«
o coração quem nol-as mostra; he que estes
lugares presidiram á nossa infância, e em nós
despertam mil seduetores qnsdns delia, nos
quaes fulgutamos prazenleiros; he que nos
recordam as primeiras impressões de nossa
vidu, impresfões que tanlo nos agradaram n
que já mais der"prosamos. Porem quando sem
nos affastsrmos da chara Paifia filamos olho*
pliilosophicos, nao só nrsses lugares, ma*
ainda nos sêrcs que os guprnccem , nós nos
infiammamos, hc verdade, porem de hum
oulro modo, e por outra car.ça: não sèo eritã >
as lembranças dos gosos,iofa&tis que nos â<s~
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RODE JANEIÍtO.

{Continuado do n.° anVvedente.)

Â Igreja ds Terceiros de Nossa Senhor a do
Carmo he hum dos maisbelh s Tcinpks desta
Cidade, já pela elegância e nmgestade de mas
fjrmas ex'ernas; já pelo b:m acabado dos
ornalos internos; já tmfi n pelo ffosto que em
geral respira: e nój fabariamos a nosso dever
se deixassem s do ccn agrar-lhe a no sa atten-
ção, embora não fos emos impt 1 id >s pelo pia-
no que nos proposcmos seguir; pois nalu-
ralmenta nos as vistas se detém em sua con-
templ ção, quasi diariamente, e nos sentimos
e unpenetrar d'hum sagrado respeito, que nos
comida a vo*r com o pensamento à morada
dos justos. Sua decoração interna, e mais
sinda seu sombrio aspecto de certo atfrahe a
todos; mjs o filosopho alem das vulgares
ideas, concebe outras não menoi importantes:
he nelia que ellj vê o argumeRto mais con-
\i cente de nossas crenças; o testemunho mais
autentico de nossa civilisação; e alem diàso
-a f nte sagrada onde o historiador pátrio deve
beber o nectar delicioso das tradições, que
são por sua vez o elemento da historia do
pr-vo que a ergueo.

Entremos no grande erchivo áôs passado-,
tempos: con-ultemol-o sobre este monumtnto
erguid > pelo christianismo, para perpertuo
p=drão de gloria de sius fundedores ; e em

geral para seguro pharol, que aponte aopecca-
dor a estrada do respeito e da virtude.... Ou
çámos a vos da tradicçêo com a mais escru-

pulosa eautella, pera não nos precipitarei. s
no abysmo insondavel do erro.

A Ordem Terceira de Nossa S nhora do
Carmo teve principio em Julho de IGí-8, sendo
seu principal fundador o Dr„ Balth zar Casii-
lho de Andrade, porem não he de.*-a epocha

que data a Igreja de que tractamos: esíi
tive principio mui'os annos dcooK Não he
fora de propósito que indiquemos algumas
curiosidades históricas antes de chegrincs ao
nosso fim

Segundo consta dos registros da secreisria
á^i Ordem, as primeiras funoções tiveram lu-

gar na igreja dos Religi >sos (rmj« Opella
Imperial) sen io Cornmissario o Pad<e Fr. Ig-
uacio da Puríficrção; e em 1669 fizeram-se es
eleições em huma Capelllnha situada por
detraz da Capella, no mesmo legar em que
ee achão hoje 6S eaíacumbss: em .732 deiiba

rou se edificar a n *va Igrcj, (a de que fracta-
m-is) e, por c usa de ktigios sobre desapro-
priações, não se pode lançar a primeira pedra
senão em 17oi; porem em 1T73 fiou con-
cluida, faltando íhe as torres, por Ihc/iser ve-,
dado então pelos frades. Em 1814 do>-S9
com ço à consírucçáo da terre tío Noite, e
desde en ã) está no estado que se \c na
estampa ; d;z-Stf porem qué breve ?erá con-
cluida, e a outra 'anibi m se erguerá.

I-t> posto parsemos adiinte.
A f xada deste edificio que he do canteria

gnnitica, he primorosa; fpesar de nao ter
senão on fl xo dos grandes leaiplo* da mesma
epocha, ninguém se atreverá a negar-lhe a
sumptuosidade. Consta elh de trei curpos:
as duas torrei e a íg<ej >. propriamente di a.
Quatro pilastras de ordem j >nica, porem de
capiteis caprichosos, faz» m semiveis cs tres
corpos citado : sobre el!a„ sa rpoia b«;,m deli-
cado entab!amen*.o.

O corpo central (único que está concluído)
he coroado por hum frontão cürvelineo, no
vértice do qual está firmada mimosa cruz me»
lâlica. Hum poriico de delicido trabalho, o
que sobresae por sua esbranquiçada cor, dá
entrada para o Templo, e he, por a t-im dizer,
o prelúdio artístico, que prepara o es; irilo

para conceber a g"ande idea às réus inferi-
crês ornaíos. Sobre o poriico ha trez jancllús
de mármore da misma cor que pertencem
ao coro.

Assim como na Capella, nesta Igreja ha
trez altares de cada lado, e o aliar mor.

Alli não se vê profusamente espalhado o
ouro, porem nem por í-êg, deixa de ser riea
em ornstos: rica he, na verdade pela bei-
iesa da 'aliia, que guarnece ©s altares, e c-om
oypccifclidade o aliar mor; e o megestoso or-
"gso 

situado a m.-io do coro remata a s>a
decoração.

Ati! quem ; ó le esquivar-se r o sacro respeito

quando o sacerdote ergue suas preces para
o coo do pé do AUar e o Orgio difunde
suas ir.clodia* Dir-re-hia que a voz do

Eterno re far, ouvir l >go a?:o.. da suppíica...
He que o Eterno ahi re f'*z bem sentir.

Ao lado esquerdo d* Igrej-j h? hum longo

corredor dcscubeit-, que cemmunica o Lar-

go do Paço erm a rua Delraz-do-Carmo.° 
Seguindo p-r esse co-redor, qu si no fim

tem-se á esquerda as Caticumbas, e à di-
reila aJViblioíeca Publica

Ao lado direito da igreja ha huma Opel-
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Viu a luz cm 159*. e recebeu o bsptismo
na freguezii de S. Sebastião <hoje Sè Velha)
dd Ri» de Janeiro (*). Seus pais contavam-se
enire as fímilks distinctas d'aquella èpocha:
Marlim de Sá. filho do primeiro Capi ãj Mór
d'esta cidadã Salvador Corroa de Sá (**) e de
sui Urcaira mulher D. Victoria da Costa,
alôm de pertencr á família mais nobre das
que en?ão povoavam as terras d'esta bahia de
Nictheroy,sempre seavantajou em dignidades
e honrost-S encargos: - I). Maria de Mendonza
e Bcnavides, filha de D. Manoel Benavides,
G varnador de Cadiz, tanto não carecia de
nobreza, que o primogênito htrdou também
p ra si o nome e as armas da fumiPa na terra

Os primeiros annos da biographia de Sdlva-
dt r acham se, como acontece à de quasi
todos os guerreiros, envoltos em myslerios e
incertezas: só apparece o hcróe desde que elle
eom"Ci a grangear este íilulo. He natural que
pa^sas;e a inf ncia em companhia de seu pai,
o qual colcIuíu em ÍG08 os seis annos do seu
primeiro governo do Hio de Janeiro. Sabemos
qua entr< u no serviço publico em !fií2, e que
o primeiro feito relevante que praíicou foi a
c nducção de hum comboy de Irinía navios,
que a salvamento das piratarias hollandexas
passaram do Pernambuco á Europ». Voltando
depois ao Rio de Janeiro, deu üaça a fazer
levantar trezentos homens na Capitania de S.
Vicente, com os quaes e coui tr< s canoas de
guerra e duas caravelas, partiu em priocipios
de 162-5 para coadjuvar a arma ia que de Lis-
boa fahira em 2\ de Novembro do anno ante-
cedente para effectuar a expulsão dos Ho!
lan ezes da cidade da âahia.

Seguindo Salvsdor Corroa viagem para a

(*-) Monsenhor Pizarro (Mrm. Ulst. Tom.
3." ptg. 204) necusa o assento do haptismo Ho-
chn P ia o dá como nascido no lir sU e o pro-
prin Salvador o cmftrmou em o P. S feito <le
próprio punho, no fim ile hüma curta de 10 dc
Jaituiru de iGi! á Câmara de S. Vicente.

(* * j N tural da Quinta de Penebna, termo dc
Earccllos; filho de Gonçalo Corrêa, e Filippa
de Sá, e neto de Rui Voz Correu, e de Marlim
de Sá das inhdgeiis di>s Cvrrèas e dos fidalgosde cotos d'armns, diz a sua Carta de foro de'M)
de Ag stode 157\. Era CavaUeiro i'v habito de
Santiago.

dita cidade, e aportando no Efpirito Santo,
suecedeu irem alli cnconlral-o seis nãos
hoíl ndezôs, que andavam a corfò, e se des-
tinavarn a saqueara terra. T- es intenções fo-
ram frustradas pela inlrepidez de Salvador
Corrêa, que euboscando-íe com os seu*, e
calindo no inimigo, o c brigou a embarcar-se,
soffrendo este a perda de hüma lancha com
duas rouqueiras. afora muitos mortos e feri-
dos. Continumdo no seu destino chegou
à Bahia no meado de Abril, e cm tão boa hora
que muito concorreu para o feliz êxito da
r.'cttperdÇào d'esta cidade, que se levou a,
effeito n:> i.° de Maio seguinte, antes de com-
plelar hum a-no que possuíam osilollandezes.
Rolirendo-se depois a maior parte da frofa
para o Reino, parece-nos que n'esta eccasião
para Ia foi também Salvador Corroa, o-que
julgamos confirmar pelo ,<.-s*emunho de hum
escriptor contemporâneo, que a severa lia-
ver-se este fidalgo embarcado na nau da ex-
peiição — N. Senhora di Penha dê França —
o que só na volta poderia for logar. Esta con-
jeclura confere com a circunstancia de re ach t
Salvador em Lisb >a em 1630. eonde depois
recebera a infmsta noticia de ter ficado or-
phão de pai, Mleeido segundo Pizarro ( 11,
219} a 10 de Agosto de 1032. no fim de iihis
de três lustres de viuve?a.

Em 1631 foi Salvador Currôa nomeado / l-
mirante do mar do Sul.com e rdem de ii*
ermbater os rebeldes rtiie se apresentavam
ameaçando a província de Paraguay. Esta no-
meaçílo lhe proporcionou o favorável ensejo
para r fui çar as provas do seü velor e talen-*
tos militares. Dentro em pouco desbaratou os
Calequís, fazendo prisioneiro o seu caudiioo
D. Pedro Chamcuy, que mais de trinta annos.
resistira em guerra» k província de Tocuman
ficou 'ambem rerfcifamenle pacifica com o
ganho da batalha de Palingarta em 1615. Â
gloria d'ostas victorias foi alcançada por S-4-
vador Corroa á custa de dore feridas de flecha.
Tão distinctas seções, juntas a muitas virtu-
des e boas qualidades, lhe graogeavam a grni-
sade e affeição do Governador do Chiie íí.
Pedro Kamires de Velasco, que lhe concedeu
para espoza sua filha D Caharína Veiascõi
de cuja família os d'fcendentes por este en-
ironcametito, tomaram lambem as armas em
vez das da casa de Mendon?as de que us u
Stlvador Corrêa em o terceiro qüirtrl. Seus
serviços por todos reconh-.-cidt s não podiam
ficar no olvido e sem alguma recompensa.
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{Continuado do n.° antecedente.)
Voltando a Lisboa lhe foi novamente, por

carta patente de 17 de Setembro de 1658,
confiado o governo da Repartição do Sul,
independente em tudo do da Bahia, o que
fui ordenado por cláusula expressa pela Rainha
1). Luiza, regente durante a menoridado de
seu filho D. Afloiiso VI. Na dita carta de-
elarou a Rainha fazer tal graça pela particular
satisfação e zelo com que o agraciada servira,
havia tantos annos, em cargos e postos de
muita confiança, assim na paz como na
guerra, nos quaes todos procedera salisfato-
riamente, etc.

Partiu o nomeado Governador para este
principado em 1659, e chegando á Bahia cm
princípios de Setembro, levantou em Fran-
cisco Barreto a homenagem* que d^antes era
de usahça prestar ao Vice-Rei do Estado.
Logo depois se fez de >ela para este Por'0»
a cujas alturas chegou ai ida no dito mer,
e tomou posse do governo.

A escaceza de numerário era então extrema
n'esla praça, e o commercio se achava para-
lisado, o que provinha não só á-a avultada
fomma que tinha saindo para a restauração
d^Angola, como ainda mais do abandono e
desleixo! com que os navios da companhia
de commercio freqüentavam este porto, para
elles mais distantes do que m do Norte. Os
habitantes da cidade conhecendo a sua si-
tuação desesperada, haviam feito reclamações
ao Vice-Rei, e até mandado á sua custa
rjum cidadão como procurador á Corte, para
representar o seu estado, e pedir a regia
epprovação a varias providencias salutares do
que se lembravam; porém era vão.

O desespero dos habitantes crescia de dia
em dia, e a explosão parece que estava guar-
dada para o governo de Salvador Corrêa. Este
General, achando â sua chegada os cofres
exhaustos, as tropas poucas e atrazadas em
pagamento, e algumas obras de utilidade pu-
blica por fazer, propoz á Câmara em 2t de
Janeiro o expediente de fintas e tributos. A
Câmara, depois de consultar as differentes
ordens religiosas sobre este negocio, seguiu o
parecer de porpôr ao Governador contribui-
ções indireclas, eo que esto se ronformou,

com appiauso do povo Que o victoriou pela
adopção do meio cem que julgava renedier
os males que scffda. Ferem nso resultando
bem algum d'esta medida propCz o Gover-
nedtr, ea Camera cem outros membros da
nobreza resolveu por escrutínio secreto no
vas providencias. Ctm esta resoluçêo se exs-
cerbaram os hfcbikntes de modo que tal-
vez náo imaginara Salvador Corrêa^ o qua1
poderá acazo ser por alguém censurado dc
impiudtncia esta uoic&vez da sua vida. Pcrem
qual será © héióe per tal quilificado uni-
versalmeote a quem se cão pcdtrá aponter
algum erro ti...

Entretanto o povo se dcscontenta\a: to=
davia a presença de Salvadoi Conêa os teus
serviços e passado zelo pelo bem publico, rs
suas qualidades sociacs, e por ventura as suas
cajis, o contiverem obediente e respeitoso.
Porem devendo cumpru as ordens regias que
lhe mandavam iníoimür e fiscalisar as mi-
nas de S, Paulo, viu-se obrigado a partir
para esta província, deixando o governo in-
terino a Eeu primo Thomè Cerrêa d'ASva-
renga,que o recebeuall deOutubro deJGGO.

No dia 30 do mesmo mez passaram moi-
tos habitantes d'esía cidade alem da bahia»
e ao pè de S- Gonçalo se coliee-.rarn; e re-
bellando-se vclteram á cidade proclamando
com vertiginosa fúria a deposição do Gover-
nador, que, diziam elles, os avexava e oppri-
mia. Aos 8 de Novembro lavraram hum auto
declarando oGcneral Salvador Corroa, excluído
do governo, e deposto Thomè Corroa a quem
em breve prenderam. Para os governar ele -

geram Agostinho Barbslüo Bezerra, vioien-
tando-o por ameaças a acceitar o novo car-
go, no qual não deixou de ser, eemo he-
costume» dentro em pouco insultado. A Ca-
mara d'esta cidade escreveu logo á de S. Paulo
incitando-a á rebellião, o que esta proce-
dendo com honra e decoro despresou; an -
tes pelo contrario com o mais povo escre-
veu ao Governador uma carta tão honrosa
para este, que a soube apreciar com no-
bre agradecimento, como para os signQla-
rios d'el!a. N'essa carta se deduzem^os mui-1-
tos serviços materiaes que o Governador íi-
zera a aquella província, cujos moradores
se oíTereciam com pessoas* vidas, e fazendas
para o acompanhar "assim (disseram) em ra-
z-o do serviço de S. M. .corno da obrigação
em que os tinha posto còm a sua afiabi-
lidade e bom governo dejastiça. ss
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Solire a.Educação l*rii*iaria. <

ARTIGO 1.°
Les fonctions du maltrc dYcole" duiveet

êtrc rangées parmi les plus importantes
dc Pèlal, car elles ont pour but 1'éduca-
tion inoralc et rcligi&use du peuplc, à
laquellc se rattachí étroitetnent sou édu-»
ration polifique.

Celui qui se charge dc pareilles fotictions
doit se vouer eniièrement au service dc
Dieu, de Ia palrie et de riiumanile. On
doit supposer qtivil est Iui-même un hom*
me religietix et moral et qu'il a Ia forme
yolontè de travailler toute sa vie à son
pcrfcctionnomcnt.

AUgcmcihc Dient^instruction far die Landschullehrer(').

Nossas ideas sobre a educação primaria
no Brasil, insertas já em dois jormes litte-
rrrios desta Corte soffrerarn taes modifica-
çó; s da redacção desses jornaes que nos ve-
mas na necessidade de as re in premir hoje
neste nosso fiiho fem preterições e soberba,
sem aUenções particulares em prejuízo das
artes e sciencias; nosso dizer livre desagra-
da a muitos, e como hoje não temos ne-
cessidade de curvar a cabeç», aqui verão Vs.
Ms. nossos pensamentos, aqui os deixsmos
a critica dos que sabem, dos que st>bem ! For
eveiy kin.1 of lab -tir there are men ; but there
are species of labour that do nor* sui everyl
tnaw!!

Ua hum homem no Brasil, muitos have»
rão que não conhecemos, porem hum ha
quo comprehendeo e por muitas vezes ma-
nifestou do alto da tribuna parlamentar o
segredo de tornar o povo feliz; seus discur-
sos cheios de saber tem por fim huma só
idea, por principia huma só idea! e o Sr.
Paula Cândido não tem sido ouvido, e sirá
inellicaz a bôa vontade das câmaras e do go-
verno, se continuar o principio absurdo do
castigar o crime, e náo de impedil-o: nossas
ideas servirão de apontamento para a discufc-
£ão dos mestres, e mil vezes feliz seremos,
se tão pequeno brado achar echo.

Sem entrarmos na snalyse das sublimes
lheorias de Spurzheim relativas ao melhora-
menlo physico da espécie humana, tomamos
o hemem como no-lo apresenta esta gera-
çro descuidada para lhe darmes a sdueação.
Seria huma imperUnencia o pretender-se de-
mon<trar h\je que a educação sccommoda-
da a t>das a? classes da sociedade he huma
neeessidtde absoluta; as vozes de lantos hc-

(*} Instrucção geral para regular cs de-
i-eres tos professores do campo.

mens illuslres podêram emlm calar os silvos
dessas víboras destruidores da humanidade;
porem, se ella he huma necessidade abso-
luta, qual a razão porque vemos entre nós
em completo abandono a das classes infe--
riorcs ao mesmo passo que se multiplicam os
mei->s de educar mal as classes elevadas da
sociedade? Qual a origem de cegueira tão
completa ou de abandono tão degradante
para aquellcs que deviam olhar por qbjectos
de tanta magnitu le ? £ como pretendemos
educar, se não ha ahi pedagogos sufhcicnte-
mente habilitados ? Eis o primeiro dos males:
em hum segundo artigo provaremos com
evidencia que a educação da maneira que
se ministra boje entre nós he sem provei-
to retl.

A unidade de pensamentos he necessária
à tranquillidade de hum estado; esla unida-
de de pensamentos pôde obter-se de Iodas
as condições da seciedf»''', se aquelles que
tem a seu cargo o instrui-las forem todos
filhos- de huma mesma escola, poriue esta
unidade de pensamentos não he senão o re-
ultado da identidade de hábitos intellectuacs

e moraes, como sabiamente pondera M. V.
C-usin ("); portanto, he o primeiro passo
a dar a creação de huma escola normal com-
pleta. Mas nas efrcumstancÍ8S actuaes do es-
*ados como será possível a creação de huma
escola normal semelhante as melhores da
França, Allemanha, Prússia e da Ilollanda?
Eis hum problema que será proposto, e que
julgamos de fácil soluçit: a escola normal
existe creada, he o coilegio de Pedro 'II;
falta-lhe simplesmente huma cadeira, a de
pedagogia. Não queremos dizer com isto
que rejam recrutados os alumnos desse col~
iegio para preencherem tio nobre, tão me-
lindroso e tão dilTicil emprego; mas sim que
os professores de educaçãa primaria, quer
públicos, quer particulares devem sahir
d'ali, ou de cutra qualquer parte, onde pos-
sam encontrar-se homens com as habilitações
que possuem os filhos desta escola ao rece-
berem o gráo de Bacharéis em bellas-letras.

M. Prosper Dumont (**), fallando de escolas

{*) fie finstruetion publique dans quel-*
ques-paysde 1'AUrmagne. et parliculiérement
en Prusse, par M. V. Cousin.

(**) De Vèducation populaire et des écolrs
normales primaires. consideres dans leurs rap-
porls avec Ia philos phie du ehrislianisme, par
M. Prosper bumont.
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ARTIGO 2.°

Quand un étrc pnrfait en aura élcvé un
autre, on saura quelles sont les limites
du pouvoir de 1'éducatioh.

(Káxt.)

A palavra—educação,—segundo Spurzheim,
comprebende tudo quanto pôde contribuir
para o aperfeiçoamento e cultura da espécie
humana; e —educar, -disKant, he desen-
volver em qualquer indivíduo toda a perfeição
de que fôr susceptível. Porém, como estas
definições, por sua extensão, comprehendem
a educação desde o momento da concepção
f té á morte, e nós tratamos exclusivamente da
educação primaria, diremos com Mine. Necker
de Saussure: « O fim da educação he enraizar
nó indivíduo a vontade, e proporcionar-lhe
os meios de chegar á perfeição de que elle
será hum dia susceptível. » Querem outros
porém que a palavra—educação—se applique
particularmente ao desenvolvimento das facul-
dades moraes, e que se chame — instrueção —
aos. meies de enriquecer as faculdades in-
tellectuaes, bem como a sciencia que ensina a
conservar as faculdades physicas cm bom
estado se Ghama—hygieae,— e— gymnaslica—
a arte de dar a estas mesmas faculdades, por
exercícios proporcionados, o mais conveniente
grão de força e agilidade (*), Se f isse huma
questão de palavras a que pretendemos tratar,
diriamos a Spurzheim que, se chama educação
ao iodo, fica sem huma palavra com que ex»
prima o particular desenvolvimento das fa-
culdades moraes; e a M. Matter que aão terá
hum termo que expresse o exercício simuí-
taneo das faculdades physicas, intellectuaes e
moraes, ou huma mesma palavra denominará
o todo e huma de suas paries.

Admitlido como principio que a educação
deve ser ao mesmo tempo physica, intellectual
e moral, o primeiro ponto será: determinar
o numero e natureza das faculdades funda-
mentaes do homem, e conhecer as modifica-
ções dessas faculdades nos indivíduos que se
pretendem educar (**). O segundo: pôr em
acç?o simultânea as faculdades que devem ser

'(*) Nouveau rnanuel des écoles primaires,
moyenncs et norma/es etc , par un membre de
l'wnversité, et revu par M. Matter [Paris,
1838 )

(**) Essai sur les príncipes élémentaires de
rêducationtpar G Spurzheim. [Paris, 1822)

desenvolvidas, e desenvolvei as conforme seu
estado; porem (cabe aqui mui a propósito o
dizel-o), assignar-se ao educador este ou
tquetle methodo, queremos dizer os meios
que deve empregar para porem acção essas
faculdades, e mesmo, como vemos, forçal-o a
seguir hum he no nosso entender gravíssimo
erro : he tal imprudência quem crea a cega
rotina, quem impede a observação, quem en-
torpece o melhoramento, quem anniqüila a
educação! Acontece-nos muitas vezes empre-
gar tantos melhodos quantos são 03 alumnos
que dirigimos (porque não mettemos mão em
seara alheie), falíamos com experiência, e es-
crevemos depois de ter lido e meditado. Não
se acredite que hum methodo vantajoso na
Europa deve sôl-o por força no Brazil, eque
hum systema de educação pode ser traduzido!
—Methodos, — que se conheçam todos, e que
todos se empreguem se mister fôr;—systema,—
te preciso creal-o.

Dissemos em nosso primeiro artigo que a
educação da maneira que se ministra hoje entre
nos he sem proveito real; e fácil cousa nos será
provai-o. Estamos que ninguém se lembrará
de contestar-nos que o terrível passamento e
sepultura do ignorantia fons vitee gerou, ou
ao menos favoreceu o progresso.da civilissção,
eque esta resolveu, empunhando o facho da
verdade, mostrar-nos as eousas taes quaes são,
taes quaes as devemos enxergar: offerecia-se
huma tenuissima difliculdade, quasi tudo es-
tavacego.e a educação encarregou-se de abrir
os olhos aos cegos do mundo ; mas, vendo que
de seu mister podia ir mais longe, quiz, coad-
juvada pelos sectários perpétuos daqueila,
tornar felizes esses a quem prestara como ope-
radora do cataratas; ainda trabalha em seu
propósito, e temos que ha de ver coroado de
suecesso seu árduo lidar . Porem , como a
educação, que por eerto he hum pensamento
de Deos, e nio filha deste valle de misérias e
mesquinhas coutas, teve a imprudência de
associar-se com homens, assentaram estes em
que a felicidade não era buma e só ; e daqui
os tropeços, os desmanches, o atrazo, a oppo-
sição mesmo que em seu bem querer tem ella
encontrado ; todavia esses estouvados seeta-
rios, foiçados de consequeneia em conse-
quencia.quer desçam da syathese para a ana-
lyse, quer subam da analyse para a syathese,
acham sempre em ultimo resultado: que, para
ser feliz o mondo, o sejío os estados; que,
para serem felizes os estados, o sejam as classes,
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ABTIGO 2.°

(Vxmlinvmdo du pag. 2©,|

Fsla Cidade de S. Sebastião do Rio dé Janeiro
grande e bella, rica e activa, hospitaleira e so-
«regada, a capital do vaslo Império do Brasil sur-
giu como por encanto, ha dois séculos» d'entrc o
Iremedál infecto e pestifero, cujos restos Vs. V&.
encontrarão no extremo da Cidadc-Nova; surgiu
como por encanto, digo, porque querem muitos,
e eu sou deste parecer, que a edificação cami-
nhasse vagarosa até princípios do século 17.",
sem embargo de que mesmo antes de começar
o 16.°, muitos e notáveis edifícios se haviam
começado a construir. Não quero fallar do Forte
de SanlTago, levantado na extremidade sul da
várzea renle do mar, que foi talvez a primeira
obra de pedra e cal; tão pouco fallarci da I or»
taleza de S. Sebastião no alto do monte de S.
Januário, cujos merlões dc baterias se fizeram
cora cestões, tendo além dos fossos sua barbacãa,
c que servia de Cidadella; deixarei ainda no
silcncicalgumas ruas c casas, entre as quaes se

fazia notável a da Camcra, a Cadêa, a Igreja
velha de S. José, para fallar do soberbo Mosteiro
de f*. Fento, o mais antigo edifício, dos que apre-
sentam a nossa estampa, começado no dia 13
dc Maio, ou o que mais certo parece, cm 3 de
Outubro de 1589, com o espantoso milagre que
Deos Nosso Senhor obrou por intcrvcçnão dc seus
servos os Monges Eenedictii.os; pois que scnlin-
do-se de ha muitos dias huma secca terrível,
n'aquclle, em que da hermida de P>ossa í-enhora
do (V se passavam os ditos Monges para o Moníc,
apenas o Padre Fr. João Porcalho entoou na
procissão o cântico de—Benedictus Dominus
Deus, — assim cahio logo huma tão copiosa
chuva, que deu vida a toda natureza (I)

Vemos logo em 1592 fundada a religiosa 'asa
de Nossa Senhora do Carmo, com o nome de
Hospício, na capella da várzea, que por alguns
annos pertencera aos Benedictinos, e que estes
largaram para fundar o seu Mosteiro no alto do
monte, onde se vê hoje, por doação que lhes
fez Vanocl de Brito e sua mulher, levantando-sc
a Igreja sobre o lugar onde existia huma capei-
linha dc Nossa Senhora da Conceição; e neste
mesmo tempo se fundou também o Hospital da
Misericórdia, por oceasião da chegada de huma

(1) Annaes ms. do Rio de Janeiro sem nome
de Autor. (li. B.J

armada hespanhola, de que era general Diogo
Flores Valde%> que navegando paira o Estreito de
Magalhães arribou ao Rio .de'. Janeiro com toda
a sua gente escorbtitàda e emfcrma de outras
moléstias que os obrigaram a desembarcar, para
o que se fizeram hUns gí-andes abarracamentos,
que depois foram substituídos por edifício mais
solido, cm parle do qual se destinou logo es-
pecial lugar para recolher as moças orphãas.

Nòs reservamos para estampas parciaes a des-
cripção circumstonciada e artística destes edifícios,
por isso nas diversas estampas qute daremos for-
mando sua reunião o Panorama do Rio de Ja-
nciro as descripções serfio suecintas porque para
os de casa são desnecessárias, c para os de fora
dc pouco valor; o rstnal de marinha será
matéria para hum só artigo; do Convento e Igreja
dos fenedictinos extensamente foliaremos; a
Praia dos Mineiros, que oecupa quasi toda a
nossa estampa dc hoje, na época em que vai
seguindo nossa narração, cohHa o mar, cujas
águas em grandes marés subiam bem pela rua
dos Pescadores, ficando o morro de S» Bento como
huma ilha todo ce.cado por águas; a Igreja da
Candelária, cujas torres apparecem, e as serras
do Andrahy fallaremos dellas no seguimcnlo de
nossos artigos, para não truncarmos a historia
respeito da primeira, e não a interrompermos
por causa destas.

Passando agora para o século 16.", encontra-se
em primeiro lugar a fundação do ' onvento dos
Religiosos Franciscanos, cuja primeira pedra foi
lançada a -ide Junho de 1608, véspera de ("orpus
Chrisli, pelo Reverendo Matheus da Costa Abo-
rim Administrador Feclesiásticos, estando presentes
entre outros, o Capitão mór e Governador da
Cidade AíTonso de Albuquerque, e Marlim de
Sá seu antecessor, que de acordo com o íenado
da Carnera por eleição dos Religiosos havia doado
oOiteiro do Carmo sobre a lagoa de auto At>
íonio, não a elles, como erradamente se lè no
Livro do Tombo do archivo do mesmo Con-
vento, mas ao Papa c á igreja como na mesma
doação se declara — « Porque os ditos f eligiosos
nao eram pelo seu instüuío capazes de proprie*
dade e domínio » — tendo em vista o doador o
lestamento do Santo atriarcha, sem se lem-
brar da I ulia de Crcgorio IX que desobrigou
era 1230 os filhos do humilde servo de Deos
de eomprirem seu testamento. As desordens entre
os Gvoernadores e a Carnera, entre o Povo e os
Administradores feclesiásticos, que desde esta
época até 1G24 affligiram a Capitania, occupanl
quasi todas as memórias, que, deste tempo se
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ARTIGO 3.»
lie nossa tenção analysar neste terceiro artigo

sobre a educarão primaria algumas idéas, que
sobre a racsmn maioria se tem expendido no
Brasil cerca dc Ires annos acá; porque sendo lão
urgente o tratar-se já dc pôr termo aos graves
damnos, que da falte dc hum systema resultam,
parece-nos que algam serviço prestaremos, quando
mais não seja, cm juntaT aqui diffcrentcs pen-
samentos espalhados, que sirvam de guia aquellcs
que tem dc «ecuparoe dc tão interessante e ne-
«essario objecto: ninguém ha que desconheça c
não slnola a verdade do que dizemos, porem de
anno para outro vamos passando, c a educação
primaria, a primeira coisa dc que deve oceu-
par-se o governo dc qualquer povo, está tão
¦adiantada entre nós como ha hum século atraz,
porque todo o mundo sabe que não basta crear-se
escolas, como ale agora dc — A, P, C; — he pre-
eiso mais alguma coisa. 1^'a Camera dos Deputados
e em o Senado, por oceasião do caloroso debate
acerca do bacharelado no Collcgio de Pedro II,
muitos oradores illustrcs, muitos homens dc sa-
ber fallaram mais ou menos, sobre a necessidade
em que estamos, todavia algumas idéas bellas,
magníficas cm lheoria, impossíveis na pratica
e regeiladas mesmo por aquclles que primeiro as
manifestaram, algumas idéas appareceram comas
quaes não vamos; mas está de tal forma compro-
mediada nossa imprensa periódica, que a menor op-
posição ás idéas de hum indivíduo, que pertença a
qualquer còr política, lie logo considerada como
-declaração de guerra de partido, mesmo que se ven-
tile huma questão scientilica, artística, ou litteraria;
as discussões das Cameras desse tempo existem im-
pressas, e nós, verdade hc que com sentimento,
nos furtamos ao desejo dc fallar sobre muitos
pareceres, que, (ornamos a dize!-«, não merecem
nossa humilde aprovação, nem podem mcrcccl-a
de todos aquellcs que deixando de mão as
theorias europeus, -me sem grande alteração não
podem ser praticadas na America, no Brasil,
vcem o mal, e conhecem o remédio: trataremos
de analysar as ideas e pensamentos de outros,
que longe hum pouco mais do circulo mágico
da politica local, menos receios nos dão dc ser-
mos contaminados por moléstia tão perigosa, c
que pega mais do que bexigas.

Ninguém tome como censura o que vamos
dizer, porque empenharemos nossas forças em
demonstrar, se mister fór, que huma bòa idéa
{ :òa e louvável pelo desejo de ser útil) tem pre-

sidido aos trabalhos do infaligaveí Dr, Sr. J.
C. de D. c Silva; suas numerosas traducções, que
grandes dispendios lhe tem custado alem de mais
trabalho, suas numerosas traducções apreciáveis
tem servido bastante: porem lamentamos que esse
Sr. que poderia prestar grandes serviços ao Bra-
sil compondo hum Manual para os professores dc
educação primaria no Brasil, se contentasse cm
fazer huma traducção, que nem siquer annotou;
talvez porqueo Sr. Dr. J. C. de D- c Silv.i partilhe
a opinião de alguns, que julgam ser possível
educar o mundo inteiro por hum só systema,
por hum só melhodo: na AUemanha, e na França
dc aldèa para aldca variam os melhodos, são ,
he verdade que cm pequenas circumstancias,
modificados os sys-lemas; mas isto he porque na
Al tamanha olha-sc pela educação, e na França
ha hum ministro exclusivamente oecupado com
a inslrucção publica. Sc algum nariz torcido
quizer fazor-íios alguma perguntasinha, aqui lhe
pomos já a resposta, para ájk não tonha esse
trabalho: — Não temos forças para fazer o que
exegiamos do Sr. Dr, Silva, mas arrogamo-nos
o direito de dizer o que levamos d-üo,—Srtoai-
gumas traducções, o o aparecimento dc obras cs-
trangeiras sobre a educação bem pouco lidas,
huma, ou outra voz, que por hum instante se
levanta, e dcsapparece esmorecida, a única coisa
que o Brasil apresenta a par do grande mo-
vimcnlo, que abala ioda a Europa dcsengaoad-a
e scien.le de que nunca o excesso de instruceã:)
fez mal a povo algum, porque, tornamos a di-
zer, — a imliridxuüUIatlc he huma conseqüência
necessária do progresso., ou atraso de qualquer-se-
eu Io; — lia hum erro grave-c terrível no pensar
dc alguns, que pretendem determinar o grão de
inslrucção compatível a ca-da h-uma das classes da
sociedade; ha . hum erro grave, terrível -e mise-
ravei, por que o genio hc de todas as classes: de-
tennina-sco gráo de inslrucção compatível a cada
hum dos oíTicios mcckanicos, depois que em ge-
raes escolas de educação todas as classes recebam
huma mesma inlrucçã ; não seja huma lei, mas
os indivíduos por suas inclinações quem deter-
mine o gráo de inslrucção compatível, não á sua
classe, porem á carreira que pretendem percorrer;
dc assim se praticar nascerá .talvez remédio pari
a louca preterição dc muilos pais, que querem
por força doutorar os filhos, que poderiam ser
hábeis pintores, es:ul!ores, architectos etc. e que
nunca passam de péssimos Bacharéis, se licite-
gam. Podemos aííirmar pela Historia que he sem-
pre das classes ultimas da sociedidc, que tem
s trgido a maior parte dos grandes hosiens; o
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ARTIGO 4.»

Tara seguirmos passo a passo o aufbor do artigo
sobre a instrucção pública inserto a paginas 287
da Minerva mister be que digamos alguma coisa
sobre methodos, <m systemas de ensino, por que
se Benthàm demonstrou que o systema de Lan-
casler podia vslender-se ao ensino dos elementares
princípios de Iodas as sciencias, e que não devia
restringir-se a aprender a ler, escrever e contar,
se o correspondente da Minerva não duvidada
rpraticabilidade do methodo, nos teremos o atre-
vimento de provar que nem para o ensino dos

primeiros rudimentos elle serve.

Não era rle certo para nossas forças trabalho tão
árduo como este que sobre os fracos hombros de
Lom grado tomamos; porem, o silencio desafiou
nosso atrevimento, e, seu continuar desculpa-nos.
fjuando neslas nossas reflexões sobre a educação

primaria bradamos alto, julgamos que alguma
vóz poderosa se levantasse, deixando-nos, desobri-

gados e no esquecimento esse pouco, que havemos
i ilo ; se foi vãa nossa esperança os apóstolos da ro-
tina seguiram sua estrada de rosas, e aquelles

que poderiam com suas vozes trazel-os ao cami-
nlro espinhoso e direito calaram-se, e dormiram:
não seremos nós o insensato que perlurbe seu des-
canço; dormi vós outros, que só temos em visla
deixar por ahi este pequeno brado para que a

geração futura pondere oquevóspoderieis ter feito,
e o que não fizestes: dirá elle mais, do que cem

paginas de fecunda historia; pois que he hum
¦quadro, ainda que resumido e mal esboçado,
da cegueira e abandono em que estamos. Amargo
sorriso de escarneo e despreso con (range nossos
lábios seccos pela febre da indignação, quando alia
noite a meditação e a tristeza vem sentar-se em
nossa alma, afiastando-a do movimento desorde-
nado d'csses milhões de indivíduos, a nossa impor-
feita sociedade ; nessas horas de recolhimento
apraz-nos fazer passar sobre a rasa taboa da phi-
l.sophia hum por hum todos esses que durante o
dia suaram trabalhando: então vemos as nume-
rosas phalapges de miseráveis, cujas mãos cavam
a"sepultura onde escondem o ouro, o corpo, e o
nome; além divisamos crescido numero de .orgu-

lliosos sábios, que, ou julgam desbonrar a sciencia,
fazendo-a prestadia a humanidade, ou como o ava-
renlo ajuntam para recreio dos olhos; depois,
hum turbilhão de entes nullos, que material e

.desleixadamente obram, sem que lhes peze *

deixar de cumprir seu dever: com estes nos nave-
remos por hoje.

Não he, possível dirigir vantajosamente hum
certo numero de alumnos de difrerentes idades por
hum só methodo, quando este não seja o int^ivi-
dual: vejamos. O methodo, cuja descoberta erra-
damente se attribue a Lcncaster, pois que atile*
delle o doutor André Bell e o cavalleiro Paulel
tinham posto em pratica o ensino mutuo, e mui-
tissimo antes destes refere Pedro de Ia Vaílé em
sua viagem ás índias orientaes, no começo do século
17°, que ahi o vio geralmente em pratica; o me-
thodo, dizemos pois, erradamente attribuido a
Lancaster não se funda na troca de conhecimentos,
como querem seus admiradores, mas sim na imi-
tação, e só na imitação. Não gastaremos muitas
palavras para provar com evidencia qne o ensino
simultâneo mutuo, sendo puramente mechanico,
não he próprio para desenvolver faculdades moraes
e intellectuaes; mas em verd .«.; que he preciso
muita afiouteza para que o obscuro e desconhecido
levante mão sacrilega sobre as venerandas cans do
patrono da trilha, do bem-querido dos madraeos
que quereis vós outros? fez-nos Deòs assim; na
sepultura deixaremos com a vida este nosso gênio:
á matéria ! Quem ha ahi que desconheça a Icvian-
dade e inconstância das crianças, sua falta de alten-
cão, sua incapacidade para reconhecer o valor da
instrucção que recebem, sua repugnância mesmo

para o estudo"? e será a hum-enle c«im taes quaii-
dades que se pretende entregar o dosenvolvimento
de faculdades infantis? será elle capaz de trans-
millir os preceitos estabelecidos nas escolas? dizia
hum escriptor (*) que as senhoras são mui próprias
para dirigir a educação na tenra infância; tahez

que assim s<'ja, porem só porque não as enfastiara
essa leviandade st inconstância, pois que a pari:-
lham. Temos outra mania como a de pcrlos philo-
soplios que acreditaram piamente ser possível ins-
truir sem constranger; segundo elles, as lições
devem ser interrompidas a pedidos dos educatkí.is,
e continuadas por instâncias suas: vinde para ca,

que vos direi com Sauvan : « Qual de nós não tem
ensaiado porem pratica tão seducloras theorias, e

as não lem visto cahir derrotadas? Quantas vcícs
depois de vão esperar, não somos obrigados a im-

pôr como obrigação a lição que se não reclama
como divertimento? » Corem biamos divagando....

Sendo pois necessário que aquellc que transmiti*-,
não só apprccie a attenção do alumno, cora o laiw-

bem se elle tem compreendido o que se lhe trans-

(*: Crcmns ser .lr. Xtrkcr cm nua — Educação

progressiva — , por-.m i>;.n o afliriiitimus.
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A FORTALEZA DE VILLEGÁGNON.

Damos hoje a nossos leitores em estampa o
lugar, onde pela priraeira vez nesta formosa bahia
de Niclerohy fizeram soar echo de morte os
bronzes euròpêos; o primeiro lugar de pelejas
victorias c Iriumphos das armas dos conquistadores
da terra da Vera Cruz, pelejas victorias e trium-
phos não com os possuidores naturacs do solo,
mas com hereges inimigos; a ilha sobre que
JSicolao Purand dc \ illegagnon pelos annos de
1557 assentou a primeira fortaleza, que dominou
as,águas onde livremente salseavam as canoas
jamoyas. A mão poderosa do Tempo e a do homem
enterrou e fez desapparecer os acciros e emincii-
cias, que presenciaram e testemunharam os he-
loicos feitos dos companheiros d'armas e da gloria
do illustre Mera dc Sá; a mão do Tempo enterrou
huns e fez desapparecer outros por que esse he
seu mister; a do homem por que em sua soberba,
saber, ou necessidades o julgou conveniente e
preciso: assim ao lermos as chronicas do tempo,"
essas fragosidades, que tanto engrandece o Padre
Joseph da Malta em sua carta aos Irmãos de S.
Vicente, admirana-nos, e mesmo tornam-nos hum
pouco incrédulos para com as narrações de nossos
passados; todavia, a historia nos dá razão disto,
por que vè-se por ella ler havido em f' mpos de
Gomes Freire tenção de arrazar o monte, que
pelo lado da terra encobria as fortificações, come-
çando-se a dar cumprimento ao Aviso dc 22 de
Novembro de 1761, que mandava arrazar o dito
monte fazendo correr a Bateria em circulo, no
Yice-Reinado do Conde da Cunha; quanto ás for-
tilicações feitas por Viücgagnon, he de crer, que
o tempo as houvesse destruído, pois que no tempo
do Vice-Rci Marquez estavam reduzidas a mui
pequena coisa, como se colhe das Memórias his-
loricas de Pizarro a pag. 192 do 5.° vol.

« Continuando a demolir o serro da Fortaleza
de V illegagnon, diz elle, fadando das obras, que
se fizeram em tempos do Marquez de Lavradio,
continuando a demoliro serro, queencobria a maior
parte das praias dessa ilha para a banda da Cidade,
estendeo o terreno ás extremidades: e não havendo
ali mais obras, que hum pequeno reduclo, dentro
do qual apenas se conservava hum curto espaço
para quatro barriz de pólvora, lelheiros para
Ouarleis, Almazcns, Corpos de guarda, Depósitos
de pólvora, abrio-lhe huma Cisterna, e fez le-
vanlar outras obras, segurando a Ilha por hum
fosso, que a separa da Fortaleza. » O tempo havia

destruído aquellas íortificações* que milagrosa-
mente pudera entrar Mem de Sá e seus companhei-
ros, facló relatado por fidedignos, e por que a muitos
Xará gosto lêr a narração deste acôntecimen to, aqui
daremos a que a seu soberano fez o próprio -general
da espediçâo, comprovando-a com a de hiirn cou-
temporaneo seu, para que não fique duvida no
espirito incrédulo da época.

« Senhor. — A armada que V. A. mandou para
o Rio de Janeiro chegou á Bahia o derradeiro
dia de Novembro; tanto que o Capitão Mór Par-
tholomeu de Vasconcellos me deu as Cartas de
V. AM pratiquei com elle, com os mais Capitães
e gente da terra, o que se faria, que fosse mais
serviço de V. A» ; a todos parecèo que o melhor
era hir commetler a Fortaleza, por que o andar
pela costa era gastar o tempo e monção em cousa
muito incerta.

Eu me fiz logo prestes o melhor que pude,
que foi o pcor que hum Gove- 1ÍUlor po[jj;, ],jr>
e parti a 16 de Janeiro da Uahia c cheguei ao
Rio de Janeiro a 21 de Fevereiro e em chegando
soube que eslava huma Náo pelo Rio dentro do
próprio Monseur Pe ViJlcgagnon, que lhe mam
dei tomar pela Galé Ezaura qite V. A. cá tem.
Quando o Capitão Mór e os mais da / rmada
virão a Fortaleza, a sua fortaleza, a aspereza
do sitio, a muita artilhéria e gente que tinha,
a todos pareceo que todo o trabalho era de
balde, e como prudentes arreeeavão dc comeíler
cousa tão forte com tão pouca gente; requererão-mc
que lhes escrevesse primeiro huma carta, e os
amoeslasse que deixassem a terra pois era de
V. A. ; eu lhes escrevi, ê me responderam so*
berbamente.

Prouve a Nosso Penhor, que nos determinamos
de a combater, e a combatemos por mar, e por
todas as partes em huma sexta feira, 15 de
Março, e naquelle dia entramos a Ilha honde a
Fortaleza eslava posta, e todo aquelle dia e o
outro, pellejamos sem descançar de dia e de noite,
até que N. S. foi servido de a entrar-mos com
muita victeria e morte dos contrários» e dos nossos
poucos; e se esta victoria me não tocara tanto,
poderá afirmar a V. A., que ha muitos annos
senão fez outra tal entre christãos*

Porque posto que vi muito e li menos, a mim
me parece, que senão vio oulra Fortaleza tão
forte no inundo. Havia nella setenta e quatro
Francezes ao tempo que cheguei, e alguns es-
cravos; depois entrarão mais de quarenta dos
da Náo e outros que andavão cm terra, e havia
muito mais de mil homens dos do genlio da
terra, tudo gente escolhida, e tão bons espin-



1*. 41. OSTEftSOR RRASILRIRO. M
ale «Bsinelro»

1SERKÀ D® CABO-FÍRIG, Ê BOQÜÉÍRÃO fcO SUL.

Depois das descripçocs, que de quasi todo
Cabo-Frio fez o aucíoT do Poema—Tres Dias
de Um Noivado, —pareceque ociosa he qualquer
descripção quede alguns desses lugares se faça.

Eis ahi desenhada a grande serra!, que remata
«o Cabo-Frio, depois que pelo mar dentro se pre-
cipita 18 léguas. O ponto de vista d'ondc foi ella
desenhada apenas a representa com seis cumes,
e hum destes, sobremodo pequeno; mas lugares
ha d'onde se avista com seus sette cumes, todos
iguaes, como hum recortado cuidadosamente feito.

Lá do seio das ondas, legoas muitas,
Sobre a Brasilea costa, do terreno,
Onde, da Redempção, Cabral plantara
O augusto signal, p'ra parle do auslro,
Das vagas despontando, avista o nauta,
Em linha, num grupo de pequenas ilhas
Dintinctas entre si, formosas Iodas.
Julgaes terdes cm fronte insulas sette?
Embalde ; que si dellas sois mais próximo,
Vereis erguer aos céos sette cabeços,
De broncas penedias irriçada-,
Crespa d'hirtos cerlôes ingrirac serra.

(Tres Dias de Uni Noivado canl. I. csl. II.)

Eis aqui hum trecho desse Poema. E todavia
tempo houve em que essa serra era crespa de
hirtos ccrtôcs. O profano machado destruidor dc
tantas pompas vegetacs mais tarde a invadio,
decepou seus troncos seculares, cerceou seus bellos
verdores, descorlinou seus bosques, e patenteou
segredos sabidos apenas dos replis, e que nem as
a*ves do eco haviam ainda devassado ! Sim, que
as horriveis proccllas eram ahi pererínaes!

Sobre seus cumes sette magestoso
Parece que assentara a sédc sua
O Gênio da borrasca. Liemos rolam
Os celestes trovões sobre essas auras;
Como, si se travara, há sec'los muitos,
Entre as nuvens do eco, entre os rochedos
Despiedadas rixas. Incessantes
Resvalam ao través das negras penhas,
Scrpeando per entre as serranias
Mil rápidos coriscos. Despenhada
Tomba, borbulhonando, sobre as grutas
De copiosa chuva a grossa enchente.

(Tres Dias de Um Noivado cant. I. est. IV.)

Poucas eram as vezes em que se viam limpos,
* azulados os sette cumes dessa montanha.

¦•• • • Ncvoa eterna
Inteira involveda montanha os pincaros.

(Id. Cant. id Est. V.)
Antes de ahi Côllocar-se ô pharol, hoje do

Cabo-Frio, era fama que ninguém havia che-
gado âô cume dessa seira, he por isso que ò
mesmo auetor diz:

............ Qual pé d'homem
Ousou vingar da encosta o meio* apenas?
Chegar-lhe a pequenina, e branca praia,
Visinha terra firme, mal foi dado
A' velhos pescadores.

(Id. Cant. id. Est. V.)

Essa praia que terá vinte braças, si tantas,
he chamada praia da ilha, c a única de toda
ella. A serra do Cab>-!'riohe assaz íngreme-,
escarpada per diversos lados, e bastante alta:

P<'r balis:',
Ampla lingua de terra, ao mar entrada,
A's ondas sobranecira, altiva a grimpa,
Extremo portentoso, até as nuvens.

(Id. Cant. id Est. id.)

Noía-se nessa eslampn huma pequena aberta
por onde se afigura viajar huma pequena ora-
ha reação. Essa pequena ahcrla he o só espaço que
separa a ilha de toda terra firme:

Mas, zeloso o oceano de s:viis foros,
Pela mais fraca parle a carcomendo,
Ao lim d'oras immensas conseguira
O monte segreg.ir da (erra firme;
De cem palmos hum golpe lhe rompendo-,
Que elle soube oecupar com as vagas suas,
Quebrando assim as forcas da invasora.

(Id—Cant. id. Est. VII.)

As duas alcantiladas paredes que formam essa
aberta chamada — Boqueirão do Sul —; as enca-
pelladas ondas negras que ahi se quebram com
rouco, e medonho estampido de encontro a pavo-
rosos, e elernaes rochedos; a magestade da serra
opprimida de seus enormes penedos, coberta por
seus longos bosques; tudo dá á esse logar hum
aspecto melancólico, tristonho, c ao mesmo tempo
misturado dc hum sublime horroroso.

O naufrágio da fragata !>. Paula, e de huma
fragata ingleza despertou por ventura o nosso go-
verno, e então em hum dos-picos da serra assen-
fou-se o pharol hoje chamado — O pharol do
Cabo-Frio. —•

Iluma recordação histórica tornou esle logar
hum tanto celebre, e até mesmo venerado em
tempos que huma fé viva enchia corações emi-
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O CONVENTO DE N. S. DOS ANJOS, NA CIDADE
BE CABO-FRIO.

F que vem a ser a pintura dc hum edifício velho,
embora sagrado seja elle? O que ha ahi de notável,
que torne a esse carunchoso templo digno de hum
lápis, ou pincel, e de huma penna? Certo, se
virdes esse original pequena cousa vos parecerá,
e acredifareis mesmo que grande honra á esses,
quasi, pardieiros fez o lápis, que os desenharam,
« a penna, que laes desenhos explicou! Mas nem
sempre assim he. Collocac anle vossos olhos,,
quantos Panoramas, quantos Museos ahi vosjles-
crevem pitlorcscas vistas dc soberbos edifícios,
de seculares floreslas, de escarpadas serras, de
broncas penedias, de venerandas cidades, dc ar-
ritmados castellos, ele, e todas essas pinturas vos
parecerão agradáveis, e todas essas descripções vos
parecerão bellas! Oh! e quanlos originaes desses
desenhos o nãoserão! He que o pincel do pinlor, he
que a penna dojpoela»forçando a natureza, arrancam
de seu seio recônditos mysterios, segredos desço-
nhecidos á que jamais attendera a estúpida ce-
gueira de profano vulgo, para em mais acanhado
plano que do original, oslental-os á vista do mais
míope de todos os homens! e es9e plano acanhado
.nada-mais he que a bella copia de hum, as vezes,
desagradável modelo!

fi entretanto vós dizeis — A copia he mais
bella que seu original — Não; a copia o não
he-.: he que vós nunca olhastes para o original
-eom.ò mesmo interesse com que ora olhaes

para a copia; he que no original escaparam
á vossa vista notas que agora ferem aos vossos
olhos; he que no original nunca deparastes com

pontos, que aqui na copia vos sorprendem ! E
todavia essas notas, e esses pontos ahi existiam no
original, como existem no relrato! E quantas
copias porem vos não parecem menos bellas que
seus modelos? Notai com effeito que não vos fal-
lajoios dessas pinturas, cuja dessimilhança de seu
original he tão notável, que sensível se faz logo
a primeira vista d'olhos sobre a pintura lançada!

E esludaes vós os quadros da natureza com o
mesmo interesse, com a mesma aüenção que o

poeta, que o pintor, isto he, es homens copistas
da Haturcza? Oh! vós não podeis comprchcndcr
os mysterios desses homens que ante esses subli-
mes quadros da natureza searroubam, c se isolam
completamente a respeito de quanto mundano se
-revolve em tomo delles !,Sím, o poela, e o pintor !

qjie o pincel do pintor vale tanto quando descreve

I as scenas da natureza, como a penna do poeta
quando as pinta!

Ahi tendes pois hum• homem , solitário, no
fundo de seu gabinete, descrevendo, ou pintando
secnos, que sua alma arrebatada do grande orí-
ginal da natureza, ha pouco, talvez, copiara ! Ahi
o tendes isolado de todo o mundo! ahi o tendes
só! neste momento ninguém para elle vive; ludu
está aniquilado em sua imaginação, cxccplo oseti
bello original! Abstraindo de tudo quanto não
he sua obra, não ha nelle mais que hum único
pensamento! Elle voa após de suas inspirações,
ecom ei Ias se perde nesse mundo psychólogico
de seu bello ideal! Oh! não corteis essa mágica
tèa que o, prende á huma bemaventurança de
encantadoras idealidades! Bcspeilae seus extasis!
não perturbeis o sagradodessas doces il bisões, tão
vivas, como o sol do eslio, lão suaves como aura
da manhã, e tão feiliceir;'- como o enamorado
sorrir da pudihunda virgem! Não o. perturbeis,
e a pcrturhal-o, temei o furor de suas maldições!
Entrac no quarto do poeta, ou do pintor no mor
mento de suas inspirações, roubae seus vestidos,
que elle nao lenha huma camisa, que mude pouco
ao depois; roubae-lhe todo seu dinheiro, que
elle não tenha no seguinte dia hum pão para
comer; primeiro vos perdoará esses damnos, que
o haverdes cortado o fio preci so, e tão querido de
suas inspiraçõos ! Fugi pois nesse momento desse
homem tão só, tão soberbo, e tão orgulhoso ! Sim,
tão só, como a derradeira esperança do moribundo!
tão soberbo, como hum coração de mulher! e tão
orgulhoso, como huma cabeça dc pintor, e de

poela !
E que temos nós como poeta, eo pinlor? a

nossa existência lhe he tão indifferente, como lhe
he a sua própria! A gloria do hum dia, a Mi-
cidade de hum instante, que lhe preparem hum
renome, eis a sua existência, eis o preço de huma
vida tão custosa! E que lhes importa que essa vida
fosse cphomera, com tanto que fosse assignalada
com hum bello poema, com hum brilhante qua-
dro?! A flor do valle não dura mais que hum
dia, e esse dia foi de sobra para seus encantos,
c esse dia foi de sobejo para seus perfumes: per-
guntae ás brisas, que os gozaram, perguntae aos
inseclos que com elles se deleitaram!

Mas muito nos temos oecupado do poeta, e do
pinlor; he mister deixal-os, e não he sem grande
sentimento que o fazemos; vós o tendes notado,
e hc verdade!

A estampa que vos offerecemos nada mais he

que o convento de N. S. dos Anjos, na cidade
de Cabo-Frio, huma das mais antigas da província
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€03íES FREIRE DE ANDRADE,
C0VDE DK ftUBlDKU..

Não chegaram" a nossas mãos noticias , que
esperávamos para concertar a biographia do il-
lustre varão, cujo relrãtq damos hoje a nossos
assignantes; prômctlcmos porem oecupar as co-
lnmnas do Oslensor ainda , com aqngUas que objti-
vermos, servindo-nos hoje as memórias dc„Pia,<irro.

tf Deixando Gomes Freire de Andrada os -es*-

tudos na universidade de Coimbra , a que ò
haviam appíicado os paternos dezejos de Ber-
nardino Freire, e repudiando a gloria que delles
lhe poderá proceder, pelo belicoso pó do Alem-
lejo; abi com 2.1 annos de serviço, e no de
Í707 deo provas decisivas do seu valor, quando
as armas poríuguezas promoviam interesses im-

periaes com a conquista da Espanha; e já en-
tão as suas acçôcns conseguiam o merecimento,
e realidade de general, cuja voz, e exercício
ainda lhe negava o tempo. Ajustada a liberdade
reciproca dos vassalios em 1712 foi escolhido,para
diligencias importantes do serviço real da Es-

panhá: e oceupando o posto de sargento mór de
batalha, teve a nomeação de governador do Bio
de Janeiro, de cujo posto se lhe,passou patente
a § de maio de 173.1; e com elle a carta de
-conselho de S. Magestade na mesma data. (*)

« Como l.° capitão general legitimo, principiou
a commandar a capitania pela posse á 26 de

julho do mesmo anno: e commellcndo-lhea C.
P. de 4 de janeiro de 1735 o governo das Minas
Geraes, por ausência do seu proprietário André
de Mello e Castro, seu tio, parlio para aquelle
districto, de que tomou posse a 29 de março do

-mesmo anno, -deixando a direcção da praça ao
mestre de campo de infantaria Mathias > oelho
de Souza, alé chegar o mestre de campo e bri-

gadeiro Jozé da Silva Paes, enviado pela corte,
e authorisado substituto por patente da mesma
data, em que sc lavrou a sobredila C. B.

« Entre os muitos, e mui importantes ob-

j-ectos, oecupavam os cuidados do soberano sobre
essa capitania mineral, tinha lugar primeiro o
estabelecimento da capitação, cujo systema , jul-

"(*) Foi capitão de cavallos no Alemtejo, sargento
mór de .cav-allaria na. corte, c d'esse posto promovido
ao de siírgenlo diór <le batalha, do (jual suhio ao de
n;estre de carnpó general, Professo na ordem de Christo.
A provisão de. 28 de abril de 1733 mandou dar á
este governador «le ajuda de "custo, os seus soldbs
desde o dia de embarque ein Lisboa, á ei. inplo do
que se praticarajcoin cs governadores seus. antecessores,

ga-'n pelo menos imperfeito, fora mindaío n'--
se:V;r no. anno de 1731 por ordens expedidas
ao governador Mello, dando-se pára esse fim
mn/particular regimento: mas cecorrenrio enlão
alguns óbices, que diuícuílaram a cobrança d.»
direito senhorial do quinto pelo methodo or-
dcnaclo , foi Andrada executa-la, pondo-a em
pratica desde o dia 1 de julho de 1735. ! ei-
xando a MarlinhO; de Mendonça de Pinna e

i Proença o governo inteirino das Minas Ge-
t racs, sahiu da sua capital-.a 15 de março do
íanno seguinte, e chegou á do Rio de Janei o
depois do mez de n.aio.

cc Como por C. v. de 28 de ou'ubro de 1731
foi incumbida ao governador da capitania lln-
minense a substituição do governo de S. Paulo
por ausência do conde de Su /ed.as Antônio
Luiz de Tavora , man lado as novas Minas de
Tocantins; subia Andrada aquella província'; é
no dia 1 de dezembro de 1737 tomou contando
novo commandame.ito, que conservou,} até se
prover a capitania paulopoütana em P. Lu'z
de Mascarenhas, a quem a entregou a 12 de
fevereiro de 1739. Por essa separação ficou a
Mathias Coelho de Souza a regência da praça ,
como oflicinl mais graduado, a quem a citada
C. B. de 4 de janeiro determinara a devolução
do governo na falta de Paes, acconlecida á essa
tempo, por se achar o.-, ilha de S. CáthariiKi
incumbido da sua forli li cação, e das que n>e-
cessifava o continente do Bio" Crande de Si Pe-
dro; mas voltando o substituto da sua cosi-"
missão, antes do mez de agosto de 1738, eonlinou
o governo, alé se restituir o general no mez de

janeiro de 1739.
<( Vigilante Gomes Freire de Andrada sohré

o commandamenlo das duas capitanias novamente
stigeitas á sua direcção, não se descuidou de

proseguir a obra da fortaleza da lha das ' o-
bras, principiada por seu i"m media Io antecessor
Luiz Vahia VOntéiro, augmenlando-lhe o plano
de Ibrlificação, e construindo outros forlitis igual-r
mente uleis, para cujo trabalho fora mandado

pela corte o brigadeiro Jozé da Silva Pães. Por
esse tempo levantou também a fortaleza da Con-
ceição; erigio na praça do Carmo (hoje terreiro
do paço) o novo edifício para casa de residência
dos go-/ rnadores (*), correndo o anno de 174.1; e
fez construir o tanque de lavar junto á fonte
da Carioca.

a Nos seus apartamentos da capital para as
Províncias Xüneraes» ficou com o governo da

(*) Yeja a pag. 2 e 3 do Oslensor.
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O LARGODE Sw FRASCíSCO. DEtPAÜIiA,

Huma praça para iser beB»;ídepende -nãosó de
sua posição, plaiiHKi e regularidíidecdeeoMliarno,

,0)1110 lambem dos edifícios que a limitão: se estes
forem rcgulares porem acanhados, e pouco ana-

, 1 ogos a sens fi ris, de certo pcq uòno grão de bel-
lesa lhe,darão; mas se os preceitos da nrchi-
lechira forem nélles recebidos, segundo o gosto
da epocha, e suas dimensões subirem liun> pouco
das vulgares, ella lera de bellesa hum grão
.superior. Essas massa* enormes, sc tem alra-
vessado os tempos, iIlesos ou feridas |<or seu
poder, dispertani nossa atlenção e nos indusetn ao
estudo de sua historia : e he quasi sempre dellas
qne colhemos pwciwsas ideas sabre o passado:
então, não são simples balísas e ¦ornalos da praça,
íão loucaes testemunhos de gosto artístico de
nossos antepassados, <e indicadoras de sua civi-
lisação.

He debaixo desles princípios que colocamos©
largo de S. Francisco de Paula no numero das
-bellas praças, pois sua posição vantajosa, sua re-
langular figura, e os edifícios que possue, a
íornão cheia de encantos, não só para o sabioque
de perto ouve sua voz já debelilada pelos annos,
•como também para© vulgo q«e se senlc dominar
«por seu poderoso influxo e abre insensivelmcnte
sua alma as reflexões, pesar do largo do Paço
aer-lhe superior «a grandeza de suas dimensões,
¦e no numero rle edifícios que marcam as raias
de sua extensão ; esla praça nao lhe cede a palma
em bellesa, e se mostra orgulhosa por possuir a
igreja de S. Francisco de Paula e a Kscnla Militar.
He aquclle edifício a similhança de hum jovem de
compleição robusta que ergue ufano a cabeça
entre seus rivaes summainenle convencido de sua
superioridade; esle, como o ancião que no ultimo
quartel da vida se enche de vaidade, apesar de sua
vida tormentosa, e dando ao rosto mentiroso encanto
busca cmvão supplanlar a causa que lhe eercea
aexislencia: aquellc, do alio da suas mageslosas
torres, manda nas azas do vento, ora o som grave
e sentido com que publica a morte, ora agradáveis
harmonias, que seu praser expressam; esle, de
certos em certos intervalos, ergue sua voz por mo-
menlos animada, e, como o raio, fere para ani-
qiiilar-se....

A posição relativa destes dois edifícios de-
prehende-se facilmente da estampa, e só diremos
j,ara mais delcrmhiabos que a Escola Militar

«está fronteira á rua do Ouvidor e por ella olha
para N. E*

A IGIIEJA BS S. FRANCISCO DF. PAUI.A.

He incontestável que esla igreja he huma das
priucipaes desta cidade, não só pela elegância e ma-
gesladc de suas formas, mas também pela vastidão
de seu âmbito; em seu gosto porem pouco diflere
da iitreja de N. S. d» Carmo (*}, do que facilmente
convencei^se-ha o leitor se compaísir as discrip-
ções. Sua archilcclura he simples tanto externa
como internamente; a distribuição de suas partes
he symétrica, e conveniente, e a sua elevação
sobre altaneira escadaria fronteira a huma extensa
rua (a do Fogo) da-lhe grão de Superioridade que
ninguém pode disputar. Suas torres são bellas e
bastante elevadas, e dominam por isso a quasi
toda cidade.

Quatro pilaslras da ordem dorica romana se-
param os Ires corpos de que se compõe: nellas
reina somente a elegância que lhe he própria
sem o auxilio de profusos adornos. O corpo central,
que he o do lempto propriamente dito, he co-
roado por curvelitio froiitüo, rematado superiot-
mente pelo símbolo do chrislianisiMo: as tres
janeiras que nella se nolão pertencem ao coro; «
as tres portas inferiores ás principaes entradas
do templo.

As portas inferiores dos corpos íateraes per-
toncem a extensos corredores: o da esquerda ler-
mina ifhuma pequena capella consagrada a N. ?>-.
da Victoria. Seguindo-se por esle, tem-se á direita
o sagrado recinto erguido pela piedade pau
perpetuo descanço a nossos restos, ü corredor
da direita termina em vasto sallão destinado a
sacrestia : logo ao entrar, tem-se á esquerda o hos-
pitai da mesma ordem, bem sencivel na estampa.

Âs torres são coroadas por varandas quadrai,-
gulares de cujos centros erguem-se ainda, pyra*
miiles conicas de forma particular. Na turre da
direita está colocado hum excellente relógio, que
s« faz sentir a bem longa distancia, em dia
sereno.

O interior do templo apesar de não se sentir
sobrecarregado de copiosas talhas, como he
uso geral , nem tão pouco de magestosas es-
Ia luas, ou dourados, en funde no coração de
quem o freqüenta hum agçadavel apego, que nem
hum outro sabe oflerecer. í ara prova desta
asserção ahi eslãu suas festas, e suas missas em
dia rommum, que reúnem um grande numero
de indivíduos, eobrigão as aulhoridades a velarem
sobre taes co:.cursos para que delles não proveuhio
aelos impróprios du lugar.

(*) Vide n. ü do Oslensor.
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gèlire a Ecl Primaria.
ARTIGO S.°

A instrucção moral, lao desprezada entre nòs,
he aquella de que primeiro nós deveríamos oc~
cupar, não só por sua importância relativamente
á educação, como por ser a primeira instrucção

que indireclameiile pódc ser ministrada aos me-
ninos ; chamamos-lhe instrucção impropriamente,

pois que com effeito não ha para assim dizer
desenvolvimento de faculdades moraes na pri-#
nieira idade: vamos explicar-nos, tratando neste
nosso quinto artigo de educação primaria, e
especialmente da faculdade imitativa a segunda
faculdade em escala de exercício , porque vem
depois da ailenção.

Não sabemos se* ha opposição entre"as idèas de
Ilerrenschwand e Laromigtiiere quanto porem á
divisão de faculdades', sabemos muito bem que,
stippondo ser a faculdade imitativa a primeira
faculdade do infante como diz Herienschvvand,
não pôde ella ter exercício sem ser exercitada
a atlenção, primeira faculdade na excellente di-
visão de Laromiguiere; parece-nos impossível que
o illustre medico suisso deixasse de fazer tão
simples raciocínio ; pois he de crer que lhe
desse o primeiro lugar por ser a única facul-
idade que nos mais tenros annos he susceptível
de direcção. Privada das duas poderosas facul-
dades —' comparação e raciocínio — a infância
não teria hum moral, se a mão poderosa que
fez tudo lhe não concedesse a faculdade imitativa,
•— «o poder que lem os seres de se apropriarem
das afTeeçôes moraes de hum outro ser d -¦(');

possuindo do entendimento só a atlenção , da
vontade só desejo e preferencia limitadas; fal-
tando-lhe as faculdades por exceilencia, a com-
par ação, o raciocínio e a liberdade, como de-
veria ser, e he com effeito desgraçada a infan-
«cia !! quanto não he preciso ser indulgente para
com ella, visto quo seus acíos moraes são ma-
nifestamente, como seus actos pbysicos, puros
aclos mechanicos! e que vastos e profundos co-
íihecímentos não são precisos aquelles que se en-
carregam de dirigil-a? Não nos admira que hum
pedante e máo homem tome sobre seus bom-
bros a larefa árdua de educar , porque sabemos
que mui poucos enxergam e apreciam a gran-
deza da missão; admira-nos sim a cegueira de

(*) De Vèconomie politiqiie et morale de l'es-
pece humaine, par Ilerrenschwand. (Londres,
1796.;

tantos pais-, que abandonam a mãos inhabeis a
educação de seus filhos, $óf porque depois de
vergonhoso regatear julgam ter poupado algumas
mealhas; admira-nos muito mais a; negligencia
dos que podem, entregando sem remorsos os
destinos.. de tantos milhares de indivíduos nas
mãos de homens, —«a quem não se per-
gunla quaes são seus tilulos scienlificos, sua
vida , seus costumes (**) » — para lhes dar, ou
deixar exercer hum dos primeiros empregos do
estado.! Porem, deixemos exclamações que por
certo nao encontrarão èco, e voltemos á matéria.

i e pois a faculdade imiíaliva de melindrosa,
ainda que de fácil direcção; porque, cm seu
exercício espontâneo se apodera sem que dêmos
muitas vezes por isso, de vícios e de virtudes
indistinctamenle: vede vós outros, pais e edu*
cadores ignorantes, quanto não he bárbaro cas-
ligar nos meninos a reprodncção de vossos mes-
mos actos? vàde a diligencia que haveis. mister
em affastar de junto dos pequeninos as pessoas
viciosas, e ter extrema couta em vossos actos?
e isto, desde que elles nascem, porque não sa-
besnos a época, nem talvez he possível fixal-a,
em que a faculdade imiíaliva entra em exer-
cicio. le pois evidente que as lições de moral
não podem seguir o curso fastidioso dtft lições
ordinárias; não só porque o não ha mister a
faculdade imitativa , espontânea em seu exer-
cicio, como por que as lições de moral, devem
ser praticas e não lheoricas em toda a idade ,
e mesmo na primeira infância não he possível
ministral-as de outra fôrma.

Preciosa synlhese na instrucção moral , fácil
vehiculo para levarmos ás almas puras das crian-
einhas toda a sorte de virtudes he esta facul-
dade: porem, lancemos huma vista rápida sobre
todas as classes da sociedade, e vejamos o caso,
que se faz delia. Não se encontrarão em todo o
império cinco mais, que, pertencendo á classe
elevada, alcitem seus tilhinhos, mais barbaras
e desnaluralisadas, quando huma moléstia não
as abrigue a tal procedimento , não se encon-
trarão dez na classe media, que dêem cumpri-
mento a esse dever natural e sagrado; e emfim,
não será cousa fácil apontar vinte na classe
baixa qne deixem de obrar da mesma fôrma ,
ou por quererem imitar as de cothurno, ou por
que o vicio está profundamente arreigado, e passa
por moda; eis aqui, sem ir procural-o mais
longe, o germen de tantos vícios como os que

(**) O senador II. Cavalcanti, sessão em 9
de agosto de 1843.
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I&ctieia histórica
DO TA DRE MESTOS

PB. FB.MC1SC0 DE SAIÍTA TBFJLEZA 6E JESUS SAMPAIO.

Aquelles dos brasileiros, que se destinam á tra-

balhosa carreira das lettras, e que, como prêmio
de suas fadigas, só esperam fama e gloria no por-
vir, não sei eu como não desesperam, Vendo a

sorte dos que antes trilharam o mesmo caminho;
não quero fallar ria dilficuldadc de espalhar suas
ideas, porque se dcsapparecco o Spectatis cogni-
torum judiciis pirmitlimus, ut lypis inanifentur,
da Santa inquisição, existe agora o tremendo
Sine qua edi non pelemnl do imprçssor;, mas não

quero lállar disso, e só daquella ingratidão cos-
tumada, do quasi natural esquecimento dos de

casa, que motiva a ignorância de estranhos, e seu
despreso: houve por ahi quem dissesse que os
habitantes das graciosas margens da Nielerohy
eram os parisienses da America, e não só por
.Quanto quizerem elles o são, mas ainda por huma
espécie de leviandade, que verdadeiramente oa
carãclerisa. Não digo que ella se estenda aos
jiegocios graves, senão n'aquellc ponto em que
a moléstia vem como herdada dc nossos maiores,
;0 csqueeimeiUo para com aquelles que nos honram
a pátria com seu saber ou virtudes, e aqui nos
ionfralernisamos os de toda* -as~provii<das; tem
decorrido apenas 14.annos e tantos mezesdes que
o illuslre orador Fr, Francisco de Sampaio deixou
us púlpitos desta capital, onde antes e depois

poucos tem subido que lhe fuçam sombra, o eoin
sua morte se apagou o nome da memória de
jnuitos, .de sorte que se a vida do litlerato he tão
curta por suas fadigas, e a sua fama tão leve coisa,
amaldiçoado o mister seja! Não serei eu„ apou-
cado na matéria,, que pinte aos leitores o que foi
elle na cadeira da verdade, mas de sua Necrolo-

gia ('), feita pelo mui sabedor lilleralo o conego
l. da C Barbosa aqui daremos as noticias que
judia se contem, e eujas observações, como de
-eiitendedor e mestre, não carecem de discussão
incrédula, ou atrevido exame»

» Fr. Francisco de Sampaio havia nascido
n'esta cidade em agosto dc 1778; foram seus

pais o negociante Manoel José de Sampaio, e
1). Elena da Conceição, os quaes conhecendo a
tempo a sua inclinação para as lellras, confiaram
a direcção dos seus primeiros estudos aos Proles-
sores então mais celebres pela sua moral e saber.

- (*) LirYio do Governo-de 22 de sep'émbro de
4830.

» Mas a morte de huma carinhosa mãi» e talvti
a idéa de não encontrar o mesmo carinho em
huma senhora, a quem seu pai se ligara em se-

gundas nupeiás, fizeram nascer hum precoce âbor-
recimento do mundo no coração do moço- • ésíii-*
dánle, à quem a fortuna se declarava favora\ei,
ale pelo qúe.renunciara dá herança materna.; Ê\iè
encdbriò o seu desgosto com o plausível desejo
de se consagrar aos estudos livre dás distracções e
tumulto, que se encontram sempre no seio'de
huma grande família; c nu dia 14 de outubro de
1793 tomou o habito de religioso Franciscano no
convento da ilha do Senhor Bom Jesus.

» Seguio contente esta carreira, e depois d»
haver concluidu os~ seus estudos philosophicos no
convento dos Franciscanos da cidade de S. Paulo,
regressou, à sua pátria. A 2 de outubro de 1802,
ordenado já de presbitero, recebeo o diploma de
lente de lheologia, e me .e de eloqüência sa-

grada. Occupou outros empregos honrosos na. sua
ordem, como guardião por tres annos, secretario
da visita, e depois da província, dífinidor da
mesa etc, etc. Mas se o seu mérito o fez digno

por tantas vezes da escolha dos seus padres paru
encargos de tanta importância, elle não era menos
respeitável fora do convento, porque o senhor Rei
D. João VL, em signal da sua eslima, o nomeou
Pregador da sua Capella em agosto de 1808, depois
Examínador da Mesa da Consciência e Ordens ;
no atino de 1813 foi creado Censor Episcopal; e a-
lí) de Novembro dc 1824 foi nomeado Beputadu
da Butla da Santa ruzada por S- M. imperial.

¦» Todos estes títulos, a que poderíamos aceres-
contar outros muitos, que merecera do bom con-
ceilo, em que o tivera, sempre o Cardeal Calepi,

primeiro Núncio Apostólico no Brasil, explicam
a bem fundada estimação que lhe consagravam as

pessoas mais gradas, e que elle sabia grangear,
progredindo na carreira dos estudos, de qne tanta
honra colhia. Elle deslinguío-sc particularmente
nas cadeiras dos nossos templos, onde a sua elo-

quencia por tantas vezes arrebatou os corações de
numerosos ouvintes, que se apinhavam atlrahidos

pelas bcllezas dos seus sermões. Ir. Francisco
de Sampaio já não existe, mas o seu nome ainda

gira na lembrança dos que o conheceram; e ainda

a sua voz parece resoar em nossos templos, disper-

tando as saudades de hum povo que o respeitava
como orador mui distineto, e talvez um daquelles

que mais concorrera para introduzir o melhor

gosto de pregar, por hum estudo mais depurado,

tanto das regras dos grandes mestres, como do

estilo e doutrina dos padres da Igreja, e das.san-:

tas escripturas. IIuma phrasc rica, pensamentos
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Era huma rafde câlmosa; muitas pessoas se-
guindo a minha mesma direcção, desciam pela
rua da Misericórdia pata o lado dá praia. liumá
dama honesta, coberta Com hum chalé branco
da mesma cor Imínhava diante
de mim, conduzindo peja mão hurti menino, cujo
Radar lento e distrahido, á obrigava a voltár-se
freqüentemente. Cada Vei que Voltava ò rosto t
Bchava-lhchuma noiva graça no movimento e gía-
«dade do olhar^ ou no formoso das fejções.

Antes de„ouvil-a faltar, já eu tinha Conhe-1
cido que era filha da ' meriea, pela pequenheí
da pé, e particularmente pela côr dos olhos e
do cabello, negros como o jacarandá lustrada.

Quem não teria experimentado curiosidade de
saber quem era aquella mulher? Em cada huma
de suas pisadas deixava para mim o germen
de hum sentimento. Caminhava eu atraz delia
como quem se apressa a chegar ao fundo de
huma galeria, onde descobre huma musa de
Canova , ou um retrato de mulher de Ticiano.
Nj praia, dizia eu commigo mesmo, vou collo-
car-me por detraz delia , para que o vento lhe
toque antes de chegar a mim ; c impossível que
o ar que a acalenta não traga alguma inspi-
ração, e esta noite escreverei algumas copias
* á bella desconhecida. » Vão projecto! A moça
de olhos negros e chalé branco, tomando o pe-
quetio pela mão, dobrou á direita, e começou
a subir lentamente a ladeira que por aquelle
lado da Misericórdia, conduz ao morro do Cas-
tello. A folha transparente do platano, não se
dobra com mais graça , que o corpo da ame-
ricana, nem tem mais solemne regularidade os
movimentos de huma pêndula, no silencio da
noite, que seus passos affanosos, ao vencer a
inclinação da ladeira. Achava-se já em meio
delia, quando comecei a envergonhar-me de
seguir a huma senhora tão modesta, e de inte-
ressar-me por huma pessoa que não podia per»
tencer-me: tudo nella annunciava huma d'essas
mulheres que fazem legitimamente a ventura do
homem a quem captivaram com os encantos da
virtude. Dentro em pouco, alguma porta se fe-
chará para sempre entre mim e cila. Ao fazer
estas reflexões, apressei o passo, e passei acce-
leradamente ao seu lado sem ao menos olhar
para ella.

No morro do Castello há hum gigante de
quatro braços, que se levanta tão cedo como o
Gommercio, c alongando a vista pela immcnsi-

dade da bahia» annuncia a apparição das em-
barcaçôes, cm huma linguagem que se ouve
pêlos olhos. Ao pé deste gigante» estive des-
cançande por muito tempo, recreando a vista»
com o espectaculo grátis que offerecem as ge-
herosas elevações do IIio de Janeiro, coroas d'es-
mera Ida da imperatriz do Trópico. A ultima
phrase do" gigante annunciava hum navio do
meu paizj c huma multidão de recordações vieram
inquietar-me, e estender hum vco d'esquecimento
sobre as be! lesas da paysagem, c as iropres^
soes da desconhecida»

O melhor modo de affugentaf huma idéa dcsa=:
gradarei, é pôr-se a caminhar» e caminhar
depressa; por que tanto se foge das idéas
aiflictivas> como dos máos pensamentos. Qual-
quer pessoa me tomaria por hum evadido da Mi-
sericordia » ao yer-me correr repentinamente»
como mordido pof huma cobra.•>

Tinha lido na noite amecedente> cm huta
novíssimo livro, que os padres Jesuítas, tiveram
n'aquelle morro, hum apparelho mechanico para
evitar o trabalho da ascensão ; cujo apparelbo
figurava na mente á semelhança dos que hà
em Inglaterra, nas minas de carvão de pedra,
para subir e descer.

Aqüelles padres fizeram grandes milagres» pois
acharam alè a pedra philosopbal > c quadraram
em utilidade sua, todos os círculos rebeldes da
esphera do mundo. Km mim fizeram hum gran*
dissimo n'aquella tarde : quem esperaria vêr-me
convertido em archeotogo» e investigador de anti-^
guidades? De tudo quanto outrWa exislio» res-
tara vestígios, cinda eu» e comecei a introdu-
zir-me por todos os cantos, a examinar as fendas
do morro; e a inclinar-me sobre a cisterna»
expondo-me a ser chamado á ordem pela sen^
tinella do hospital militar.

Ao lado da porta de huma igreja que con-^
serva as armas da companhia de Jesus, e huma
data antiquissima, ha hum paredão arruinado»
que üffercce huma entrada, por onde também me
introduzi. Achei-me, não debaixo das abobadas»

porem entre as paredes de hum templo de pc-
dra bem lavrada: no meio de hum edifício
destruído, não pelo tempo que passou sobre elle»
mas pelo tempo que deixou de passar por elle:
estava emílm dentro de huma igreja por acabar ,
cujos operários deixaram de polir os mármores,
à vóz imperiosa do marqnez de Pombal. C-^ii-
templava os muros revestidos de granito, c as
curnijas e capiteis de mármores côí de rosa &
brancos, com veios azues, sobre os quc9 colloeou
a natureza os setís festões de cactus, de pla_<
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I. KSV iCASÜIM JFSTHUTO MASCAtttBU CASTEltO-M! («0 (•)
; rVawco na cidadte de S. -Sebastião do Rio d«
Janeiro a 23 de agosto de fiftl, rccebeo o sacia-
mento et baptismo na freguf zia da Candelária a
Ujde setembro seguinte. Seus pais, João dc Mas-
rjrrenhas^Gaslello^raiico, qne-por scrviçostlstlilis
tares ehegou aos postes de tenente-coronel *«de
governador' da fortaleza de S. José daáütta dai
Cubras, * B. Artes Thcoddraf pessoas mufegraves
r de probidade conhecida, ; estu-
dos' menores nas aulas da companhia de Jesus,
o mandaram seguir os maiores «naeuníversidade
de*€òím1»râ cW":fl§<lt paref«eujas expénsas con-
cdfrípio 

":é 
padre1í^iaeio Manoel da Costa Ma#-

cêr^tãsW^Wafio=,--:*e' vigário da sobredila*igreja

jytrócM#L
Depois de lomi# o frio de licenciado ria faeul-

tfjftê de '6iiniíftWpj;''''í*fceMP^'-'era-'-4I;fetb<)a a ordem
p^sbifeflP iío ãudô^âfe "175#v '<?¦ disse a primeira
missa na* ífreja do eonvento de Odívelas, onde
<*rám profeisascertas religiosas do seu parenfeseo,
por quem obteve áápresenfaeão de hum'%encficfo
d'aq"tfc11a ordem; mas cedendo do direito adquí-
fido em obséquio de certo prelado da Santa Igreja
Patriachal, protector d^niítrrrpCetendenlt', se eri-
glfsou desse lance no atino de 1782 ser provido
no lugar dc deputado da inquisição dc Évora, e
pouco depois no de promotor do mesmo tribunal.
Vaga á dignidade décanál da Se do Bio de Ja-
ríeiro, pôr fállècímcnto do Br. Manoel Freire
Batalha, eonseguíb succeder-lho por apresentação
de í'i de janeiro de 1765, e posse a 13 de julho
seguinte. Nomeado para ocnqar a 2." cadeira
da referida inqtiíslçlo no 1." de fevereiro d'aqtielle
anno, seirviô-a até o méz de outubro de 1763,
cm que passou para outro lHgar semelhante da
inquisição de List na.

Habilitado com serviços dignos de attenção,
e lembrado opportHhamente por alguns amigos,
que bem conhecíaiíí a probidade de seus costu-
mes, teve a sou faVór a nomeação de coadjulor'* futuro suecessor do bispado a 15 de janeiro de
1773. Concluído o processo de estilo perante o
núncio Contti á 16 de julho seguinte foi con-
firmado por Üulla de Clemente X1*V datada em
13 de dasKálchdás de janeiro (20dc dezembro do
mesmo áhne ,) com o "titulo da igreja Tipássi-
tarienW"òu^dlfT1f&ss#V que Se áclíâfá ser* pro-

O DàCs Wem. de Pizáfro T. 5.

prictario, por ter fallecido Jeronimo dc S. José,
ultimo titular.

Por quanto pedia a decência da dignidade
episcopal, que além dos réditos estabelecidos peíá
coroa c bispado condjuvado, se applirasscm outrp.s
á sua sustentação^ em moíu próprio rio £S."
padre, com a data do dia da confirmação, se*
lhe unio o desfrueto do deado , todos os seus
proventos, distribuições quotidianas, e as mais
incertas pelo tempo da eoÉufotOriáV5 nãó sé po-
dèrídn contar vago o beneficio 2téa*á sücccssão
do* bispidu. ¦"'

Deccbcndo a sagração na capcHá do cá Meai
rFgcdór D. João da Cunha, e por mãos d'csli'
á^lfl^i) ácto assistiram o arcebispo primai de
Gôa J5. Fr. Francisco* da Àssumpçfo Brito, è o
bispo de Leagonia B Antônio Joaquim Torrão,
coadjutor tlò arcebispo de Evóra, sahiodeLis-
boa no dfa 21 de fcvcrcirc ' 1774 embarcado
riá fragata "'??'." S: dá Guia: c chegando á"narra
dt Bio cm 15 de abril, nó imínediato, 16, en-
trou-a como proprietário da mitra fluminense
por ter fallecido 1). Fr. Aritonio do -Desterro a
15 de dezembro do anno antecedente. Conduzido
pelo marquez vic?-rel ao seminário de S. José,
onde se lhe preparara a hospedagem (por im-
pedida a casa própria da residência com os re-
paras precisos), recebeu alii os primeiros cortejos
da, nobreza c povo da cidade, que não se far-
tava cm demonstrar o seu contentamento.

Feita a protestarão da fé em mãos do chantre
Dr. Manoel de Andrade Warnek, presente o
corpo capitular, no dia 29 do sobredito mez de
abril, tomou posse do bispado n'essedia mesmo
por seu j rocurador e tio o conego doutorai
Paulo Mascarenhas Coulinho, testemunhando o
acto Pedro Pias Paes Leme, mestre de campo
do terço dc S. José, e guarda-mór das Minas
Ccracs, e Luiz Manoel da Silva Paes, tenente-
coronel e governador da fortaleza da Ilha «Ias
Cobras , em cujo poslo suecedera immediato a
João de Mascarenhas. Determinado o diu 29 de
maio para se solemnísara entrada publica, sahio
vestido de pontificai, e debaixo de pallio (que
os senadores acompanhados de alguns cidadãos
sustentaram desde o seminário), servindo-lhe de
caudatario Ignacío de Andrade Souto-Mãior Itou-
don, ao chapeo João Moniz , e á capa vialori.i
Ayres Pinto Camcllo ; e precedido das confrarias,
irmandades, ordens terceiras c elerezia, tanto
secular cortio regular, a qnem seguiram os ei-
dadãos, nobrezas e povo do bispado, e por entre
a soldadescá disposta á hum e outro lado ias
jruas, que cinco arcos de architeCtura admirafé*!
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ESCOLA MILITAR (*).

Se algum estrangeiro, op penetrar ó interior
deste cdifipio > demorar-suas yistas sobre as
diversas partes que o constituem, de certo estra-
shará que a capital do Brasil possua huma
ponstrucção tão . heterogênea : de hum lado verá
corpos tão novos que parecera resentir ainda a
mio do seu couslructor, erguerem as cabeças
orgulhosas da sua juventude; do -outro lado
verá corpos de sombrio aspecto, e de huma
antigüidade quási insondavel, que, por assim
dizer, acabrunhados pelo pesar, esperam a cada
instante o torro homecida que lhe deve rem-
per as entranhas e roubar-lhe a existência: aqui
verá massas de diversas idades , filhas de di-
rersos pensamentos, unidas fraternalmente, e
fazendo parte de hum pensamento único; alli
verá por terra lançadas humildemente grandes
pedras, que ligadas por fortes argamassas zom-
bavam do tempo, e esperavam levar ae mais
remoto futuro o nome do seu fundador ; acolá,
em fim , notará o afan de destruir para cons-
truir... Hum ai de compaixão soltará talvez
esse estrangeiro ao estudar as diversas partes deste
quadro; e se elle souber que desse mesmo
edifício, destinado a principio para a ealhedral
fluminense, muitas pedras foram arrancadas a
fogo do systema que as prendia, e fazem hoje
parte do theatro de S. Pedro; de certo ex-
clamará como outro respeitável estrangeiro (**):
— O tempo não deslroe , elle edifica ; mas toma
seus materiaes nas ruinas...

Eis hum edificio como ha poucos; diflieil
em sua intelligencia e muito mais em sua des-
eripção, por colocar o escriptor em posição bem
melindrosa : porem nem por isso exilaremos em
tratar delle, pois o julgamos digno de serio
estudo.

He-nos preciso explicar o quadro qne bus-
cáraos esboçar: as cores negras que tonta figu-
ravam no primeiro plano , talvez a pouco e pouco
se esvaeçam e dcem passagem a outras, bellas e
até cértõ ponto encantadoras; mas para isso
he-nos mister transportar-nos por hum pouco ao
século passado, tão fértil para nós em cons-
trucções (***), e irmos lá colher os dados precisos.

Talvez se nos crimine por huma tão longa

(') Continuado do n." ií.
{•") Mr. N. Deys.
(***) Vide o n.° 1 do Ostensor.

j viagem; porem quanto a nós julgamos cumprir
assim o dever sagrado de escriptor imparcial.

Estava a ealhedral e cabido na igreja de N. S.
do Rosário, para a qual se transportara, em
julho de 1737, da igreja da Cruz, por eêla se
achar então extremamente arruinada; quando â.
irmandade dos pretos," sentindo-se ferida em seus
direitos, fez subir á presença do Sr. D. João V,
em agosto do mesmo anno, huma queixa formal,
á qual acompanharam as informações do bispo,
e do governador: Sua Magestade, que jâ cm
tempo anterior linha ordenado a escolha de hum
lugar para construir-se huma ealhedral digna ati
tão vasto império, (formaes palavras suas,) de
novo dirigio-sc ao bispo, para lhe fazer sentir
quanto era indecente estar, elle e seu cabido ,
em casa emprestada e de envolta com pretos.

Em virtude das regias c.dens, o governador
de então, Gomes Freire de Andrade, tendo
confereneiado com o bispo e o brigadeiro José
Fernandes Pinto de Alpoim , traçou esa maio
de 1747, o terreno em que devia erguer-se 0
templo de S. Sebastião, segundo o plano dado
pelo sargenío-mór Carlos Manoel; porem em
1749, em sua presença lançou-se a primeira
pedra deste edifício em conformidade com outrd
plano approvado por S. M. por ser o primeiro
de grande custo.

Jâ os grossissimos alicerces estavam concluído?,
e supportavam ufanos grossas paredes que atin-
giam á altura do 90 palmos, quando, em 1752,
tiveram de parar os trabalhos, não só porque
as quantias consignadas para tal obra , foram
applicadas á questão de limites ausiraes, como
lambem por ter de retirar-se o illustre governador
encarregado dessa commissão. No entanto pre-
seguia a lucía entre o cabido e a irmandade
des prelos, e para aquellc se fazia diariamente
sentir a necessidade de ccncluir o começado
templo; porem a faltai de consignações regias,
que a principio parecia ser hum forte obstáculo,
quasi que desapareceo totalmente pelo granie
numero de esmolas, colhidas pela milra , ás
quaes juntaram-re parte dos conr,ruas dos capi-
tulares, por deliberação expontânea: e favure-
cidos por estas cireumstancias, em 1790 , con-
linuaram os trabalhos.

Animado o digno prelado pela cooperar;.*
livre dos habitantes desta cidade, debroti sei.s
esforços que, apesar da robustez de suas in-
tenções, quasi diffinhavam ; eis pois erguendo-se
ordenadamente as diversas massas, já por si
sós dignas de respeito e muito mais pelo -grande
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IBi©.Grande do Sul*
CIDADE DE PELOTAS (*).

A 7 léguas da cidade de S. Pedro, por mar,
o 11 léguas por terra, vista a necessidade de
rodear 0 recôncavo, existe a nova e populosa
cidade de Pciotas: exemplo espantoso da rapidez
com que marcha a população e se desenvolve
a prosperidade do novo mundo, quando acha

proporções relativas. A freguezia de S. Fran-
cisco dc Paula, nome primitivo da cidade,
subsistindo ainda cnlre o vulgo, deve suacrea-

çâo a D. Diogo de Souza, governador e capitão

general do Rio Grande, o qual, na volta de sua
campanha do üruguay, era 1815, formou ali
hum acampamento, a que acudiram logo ai-

guns mercadores que foram os primeiros po-
vqadores (.**)-.: assistimos, para assim dizer, ao nas-
cimento d'aquclla cidade, e pouco mais de.vinte
annos baslaramspara fazery de huma aldêa in-
significante, constando somente de shuma mo-
desta capella, rodeada de algumas casinbasbai-
xas, huma villa sumptuosa , composta de edi-
ficios apparatosos, alguns ornados de todo o
luxo da Europa. Aonde tínhamos visto hum
so mercador, resto d'aquelles que seguiram a
tropa, ajuntaram-sc mais de 300 negociantes,
manejando hum commercio que ia todos os dias
cm augmento, quando os estragos da guerra
vieram suspender seus progressos.

A cidade de Pelotas ergue-se n'hum terreno
alto que principia da margem esquerda do Rio
de S. Gonçalo, e se estende entre os rios Pelotas
e Sanla Barbara ; seu promplo adiantamento re-

(*) Extraindo da noticia descriptiva da província
do rio-gbande de s. PEDao do sul, por Nicotao Dreys.

(**) O auclor informou-se a este respeito redon-
damente mal. A margem esquerda do Rio de S. Gon-
calo, no passo das Neves, e ao depois passo rico,
estava cheio de charqueadas, e alli estabelecidos os
maiores capitalistas, e com bellos edifícios, depois de
muitos annos ; custava-lhes virem á sua matriz, ã dis-
tancia de sete léguas pelo menos, e por isso pro-
jectaram e crearam huma nova freguezia ; depois de
varias duvidas sobre se se erigiria no Jogar á mar-
gem do Arroio de Pelotas ou no Capão do Leão ás
bordas da Lagoa dos Patos, prevaleceo o sitio em
que hoje se acha, e medrou desde logo, por que
tinha jà em si os elementos de uma população nu-
merosa e escolhida, e com grandes cabedaes.

Nem D. Diogo de Sousa formou jamais acampa-
msnto no sitio, hoje cidade de Pelotas. Recolhendo-se
da campanha dc Monte-Vidéo em 1812, e nao em
1815 , como erradamente diz o auetor, fez alto na
nossa fronteira, e alli despedio-se, e debandou o exer-
cito, seguindo o general Marques com sua divizao
para a fronteira do Rio Grande, e o general Cu-
rado com a sua para a do Rio Pardo.

(Extr. da Rev. do Inst. Uist. Gtog, T. %")

sulta de sua proximidade das charqueadas, e por
coasequencia da coadjuvação dos charqueadores ,
homens abastados e geralmente dotados de dis-
posições liberaes; a vontaded'elles era, com èf-
feito, sufficienlè para operar a transformação que
se tem notado : elles quizeram que o lugar prós-
perasse, e o lugar prosperou ; cada hum d'elles
tem ali sua casa urbana: c quando, nos domin-
gss e dias santos, a população das charqueadas
ajunta*se na cidade para assistir ao serviço divino
e depois se espalha cm visitas reciprocas ou em
procura das fazendas que as lojas ostentam com
igual aceio c abundância, he diflicil fazer-se huma
idéa do ar devida e de opulencia que respira
então a cidade de Pelotas. Erraria quem preten-
desse applicar-lhe os dados recebidos pelas outras
cidades de segunda ordem; o aspecto d'essa he
inteiramente excepcional,-por isso que depende
da posição social de sua população e de suas re-
laçòes commerciaes : a par do odrro popular, tosca
testemunha da antiga industria local, anda o li-

geiro earrinho de construcção europea, como
também entre os cavallos arreados de prata, luxo *

especial dos homens do paiz , apparecem ginetes
ricamente ajaezados com selins bordados por
mãos inglezas e montados por senhoras que não
cedem em elegância e boas maneiras ás -mais gra-
ciosas parisienses. Não será esta descripção ar-

guida de aduladora ou tomada como excesso de
cortezia; são geralmente conhecidos o gosto de-
licado e a formosura natural das brasileiras, e to-

das as pessoas que freqüentaram o Rio Grande,
sabem perfeitamente que as senhoras dtaquclla

província não tem nada que invejar ás suas ir-

mas, lendo talvez porcomplcmcnto de attractivos e

garbo e facilidade que lhes dá o costume de andar

a cavallo desde a idade mais tenra.
As ruas principaes da cidade de Pelotas seguem

quasi todas huma direcção perpendicular ao Rio

de S. Gonçalo; são largas e direitas, com suas com-

petentes lagedasno correr dascasas: ventagens que

partilha com Iodas as villas recentes do Brasil

e que prova, salvo o respeito que devemos a nos-

sos antepassados, que as autoridades municipaes

oecupam-se hoje mais do que dtantes da regula-

ridade de nossas moradas, que não perdem nada

em serem mais vistosas e mais arejadas. A cidade

parece tender a se approximar do Rio de S. Gon-

calo, e quando chegar a estender seus cáes sobre

â margem dtaquelle rio magestoso, com o qual
está já em communicação pelo porto aonde des-

carregam ás embarcações que lhe são destinadas^

e pelo Passo-Rico, ou Passo dos Negros , que se

pôde considerar como hum subúrbio, a cidade
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111© ele «Baiiciaro*

O PASSEIO-PUBLICO.

O Vice-Rci Luiz dc Vasconcellos e Souza, que
era infaligavel cm promover o engrandecimenlo
tanto geral como local, e que jamais perdia de
vista a salubridade dos diversos pontos que domi-
nava, temeo que as cxhalaçõcs pútridas do lugar
denominado boqueirão, derramando-se na almos-
nhera,. infundissem-lhe hum poder epidêmico que
tarde ou cedo levariam a consternação c a morte,, a
todos os ângulos da cidade j c, desejando remover
esse foco térriyel," não de huma maneira vulgar

porem grande e digna delle, fel-o aterrar, e nesse
mesmo lugar, com pasmo de seus inimigos, fez
nascer hum delicioso jardim, com o nome de
Passeio-publico, para perpetuo padrão de sua dc-
dicação á nossa chara Pátria. Vamos neste artigo
tratar delle com a maior concisão que nos fôr

possível.
Está o^Passeio-publico situado entre dois largos

o da Ajuda, e o da Lapa, esto do lado esquerdo,
aquelle do direito: tem á sua frente a rua do
Passeio que liga esses largos; e perpendicularmente
a esta, no ponto em que se acha o pórtico, corre
outra rua, hoje denominada das Marrecas, e ou-
trtora chamada das bellas noites: pc\a. face opposta
á principal tom por limite o grande terraço ou va-
randa, (que a estampa representa), onde o mar se
atira ordinariamente mais brincador que furioso.
Hum alto e robusto muro, interrompido apenas de
certos a certos intervalos por janellas de grade dc
ferro, contorna a superfície do Passeio, e termina
na grande varanda.

Os massiços são de forma regular, divididos por
largasj: bem construídas ruas, e cercados por gra-
daria de ferro; nclles se ostenta orgulhosa a vege-
tação tropical: arvores corpolentas espandem seus
ramos sempre verdes de todos os lados, e formam
hum docel, que os raios solares mal podem pene-
trar; innumeras llores bellas e aromalicas dispostas
com rasoavel symetria, offerecem hum espcctaculo
magnífico, que deleitando os sentidos elevam o

pensamento.
A rua principal termina em largo espaçoso, ador-

nado por hum outeiro artificial (vulgarmente.cha-
mado cascata) e duas pyramides triangulares ;
cedeo porem aquelle á lei do tempo ejaz hoje des-

pido da belleza que lhe foi dada primitivamente :

já não possuc elle cm seu cume o coqueiro annoso

que tanto o aformoseava ; nem existem as pequenas
aves queoutrtora soltavam a água cristalina, que,
chocando cngracadamcnle as diversas pedras, se

precipitava no tanque; somente os grandes jacarés
amigavelmente enlaçados se miram constantes
nas plácidas agoas, sem temerem que o tempo os
venha ferir. Foi no Vice-Reinado do Conde dos
Arcos, que se arrancou o coqueiro, c seu lugar foi
substituído pelo busto dc Dianna cm maTmõre.

As pyramides são dc cantaria granilica, c Im-
tanlementc elevadas; ellas parecem Surdir d'cnlrc
asaguas dos pequenos porem formosos lagos, pára
lembrarem qne foram consagradas «o «mor do pu-
Mico, e á suudade do '-Ato. Consta-nos que de
cada face da base das pyràmidès snhia huma
penna d'agoa, que, dando aos lagos'hum doce
murmúrio, convidava os passeantes a descansa-
rem nos bancos parallelos ás margens: actual-
mente porem as mesmas bicas não correm com
tanta abundância, c por isso menos poético hc o
effeito.

Duas grandes mesas, cota1" Ias a igual dis-
tancia do eixo da scymetria, e cobertas por jas-
mineiro da índia, convidam até os mais sóbrios
ao desejo do banquete : em torno deltas vc-so
nas noites de luar muitas famílias; hum só
pensamento as liga, c esse trivial, porem algn-
mas vezes depois hum laço mais nobre as prende.
Equemsahese não foram essas bellas noites que
fizeram denominar a rua fronteira?!

Sobc-se pai-a o terraço por quatro escadas, duas
ceníraes o contíguas á cascata, e as outras nos
pontos extremos; he elle guarnecido cm quadro
por bella cortina, intermeiada de assentos para-
montados de mármore e azulejos, e interrompida
symelricaniciile por grossas grades dc ferro. Es-
latuas, vasos, c o busto de Apollo, dispostos com
ordem, cons'i(uem o ornato.

Dois torreões oclogonacs se estão construindo
em lugar dc outros qtiadrangulares que existiram;
por isso o que poderíamos dizer deltas deixames
á inspecção da estampa, e vamos dar huma pc-
queria discripção dos outros.

Os pavilhões eram toem iguacs externamente, <¦
se alguma dilTerença se lhes poderia notar era
somente nas estatuas que os coroavam; pois o da
direita linha a de Apollo, e o da esquerda a de
Mercúrio: as arestas dc ambos eram guarnecidas
por simples pilaslras, ornadas superiormente por
vasos de mármore, dos quaes nasciam aiaanazes
férreos. As rubertas eram pyramidaes e simples.

Sc o exterior dos pavilhões hum pouco differia ,
outro tanto não suecedia ao interior; e como talvez
muitos ignorem a matéria de que eram guarnecidos
julgamos a propósito deltas Iratar separadamente.

O tocto do pavilhão da direita era dividido cm
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Jritam , mas as idôas históricas da sociedade a
que pcitcncemos; assim pois esse orgulho que
hvnümos ao lembrar mo- de nossa Pa Iria e
de seus monumentos, he huma conseqüência
necessária que nos torna diguos a nossos pro-
prios olhos e do mundo inteiro, quando con-
tido em seus justos limites-

O Brasil apesar de novo na ordem dai na-
4 ções náo deixa de merecer a attenção geral,

não só por sua posição geographica , como
também petas beilezas naturaeâ que lhe ador-
nain o seio; pira qualquer parte que nos vol-
lemos vemos somente quadros piltnre.-cos de-
Luxados pela mão do Omnipotente com todo
-o primor; e nelles , em mais de hum ponto, o
imparcial meditador reconhecerá maravilhas,
que são , por mageslosas , verdadeiros monu-
menlps da sabedoria e bondade Divina; A ve—
gctação vigorosa, a primavera continua e beila,
os grandes e arrogantes rios, as altas e verde-
jantes serras, as vastss bshiss defendidas na-
turalmente dos impetuosos ventos, a incom-
prehensivel variedade dos climas, e mil outras
maravilhas enchem o peito brasileiro de nobre
orgulho e convidam o estrangeiro á admiração
e ao respeito.

E"tem o Brasil somente bellezas naturaes,
ou possue também artefactos de mençso e
lembrança eterna ? ! Não : dirá o estrangeiro
\aidoso de seus monumentos; aqui não ha
edifício que mereça a honra de ser apontado
«omq digno filho das regras arcliitectonicas ;
lie na Europa com especialidade ende a archi-
tectura tem firmado o seu throno  Porem
o nosso ilíusíre poeta , o Sr. Magilhaes , que
tem percorrido diversos portos da Europa e"do Bra=il dirá « Nós o* possuímos em tn^is de
huma cidade, e podemos dizer que a Bahia he
a llalia bTasilcira, não só pela magestsde de
seus edifícios, ermo também pelo grande nu-
ii«.ero delles. » Diremos como elle, e para vos
convencermos, amigo leitor, pouco e pouco
ros iremos levando aos lugares onde a mão do
iirnslruclor os erguco , segundo os preceitos
de sua arte c a influencia da época; faremos
que noteis as bc-llez»» architectonices de me do
•pie percebais, e as estampas que juntarmos
huprirao o que embalde buscarm >s descrever.

Se a Europa nos vence na perfeição de suas
¦sobras; se ella he com justa razão o modelo do
mundo, assim como.he o termômetro da civi-
Ilação e da política; se ella enifim he o grande
iú™ em que se concentram todas a vis!as,e
donde, ú sitiajlhança do sol, pa-tem as luzes

que vão na mesma razlo luminosa exclarecer
os diverses pontos da terra; a America, a ou-
tros respeitos lhe he independente, e merece
ser estudada.

Volney ostido sobre os restos da antiga
Palmira retrogradou na ordem dos tempos , e
dando, por assim dizer , falia a esses corpos
inanimados colbeo preciosas douttinas ; La-
martine , essa estrella de ouro , como lhe cha-
ma o nosso amigo, Dutra e Mello , do alto do
Libano ouvio a vóz secular desses cedros mu-
dos até ali, e pôde erguer os sons de sua harpa
muito acima da altura delles; Napoleão em
frente das pyramides egypcias sentio-se spi& ¦
derar do respeito que cilas infundem , c Iam-
bem ouvio essa vóz que parte de tao grande
distancia , que tem por unidade o século : não
he pois novo, que ao descrevermos os monu-
mentos de nossa Pátria ouçamos também essa
intima vóz que nos marque os tempos, nos
indique os factoe , nem também se nos crirni-
narà se os vôos de nosso espirito subirem hum
pouco mais ao penetrarmos pelo centro de
m.ssas' florestas, onde se \é estampada a mes-
ma pureza que lhe iinprimio o Creador.

O LAKGO DO PAÇO.

O Rio de Janeiro he huma das mais bellas
cidades brasileiras, já pela vastidão de sua
bahia, que a banha por quasi todos os lades,
já pelu grande numero de edifícios, e com es—
peciíilidade religiosos, já enfim por sua gerai
planura, interrompida somente por formosas
montanhas , que lhe servem de balisa, e cujo
numero nos faz lembrar a Níobe das nações , a
grtndiosa Roma. O erpectaculo que ella ofíe -
rece a quem demanda nossas praias , he ma-
gr*tosa e único ; á entrada da barra ha duas
montanhas pontiugudas, que a mais de hum
escriptor tem disperíado bellas ficçoes: O Pa—
dre Fr Francisco de riarita Maria descrevendo
esta cidade diz: « Ns enírada da bam se le-
vantam ile huma e outra parle dois monstruo-
sos corpos de solido rochedo, a que chainsm
pães d'ussucar, de tão desmedida altura que
dando cem a cabeça nas nuvens lavam os pés
no mar, e ambes abrem huma boca da largura
de hum tiro de peça. »

A vista que se descobre apenas se tem sulcudo
as águas de nossa bahia he beüa, e disperta no
espirito do sincero observador a convicção de
nossas crenças e civilisação, pois entre as in-
numeras casas particulares de diversos gostos
que constituem acidade,erguem-se torres co-
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losíiaes de muitos pontos, e essas torres per
tencem aos Templos em que se adora o verda-
deiro Deos, e esses Templos são construídos
com arte e profusão.

Entre as principaes Praças do Rio de Ja-
neiro, de certo merece-o primeiro lugar a que
se acha ao lado oriental desla cidade, e á bor-
da do mar; suas dimensões, e mais que tudo
os edifícios que a guarnecem nos in* Iinam a
esta preferencia. Quiséramos ter a penna de
hum nosso escriptor para com ella descrever
esses monumentos, e como elle dar-lhe o ca
racter e vida que lhe são particulares ; porem
a lonlo não podemos chegir, que apoucados
são nossos ccnhecimentos.e pobre o estilo.

O Largo do Paço outr'ura denominado do
€armo he hum quadrilongo de 74 braças de
comprimento e 40 de largo, está situado ao
norte do P.lscio Imperial; a frente deste edi-
Meio continua a'é a praia, onde por ordem do
Vice-Rei Luiz de Vasconcellos e Souza se
oonstruio hum bello cães de cantaria granitica.
á semelhança de outro feito ern Lisboa pela
marinha real: este cáes tinha de certos em
certos intervallos pares de assentos nafeidos da
cortina, e defronte do centro do Palácio havia
huma rampa destinada a facilüar os desembar-
quês. Entre os annos de 1841 a 42 a Câmara
Municipal mandou-o desmanchar com o fim
r?e censtruir outro mais ao mar, que tornasse
a Praça mais exfunsa, porem até esta data nao
se tem dado começo a tal obra alias requerida
para belleza da «idade, e coiiunodidade de seus
habitantes.

No largo do_Baço exi-tem, e se fazem nota-
veis o Palácio Imperial, a Capella Imperial, a
Igreja dos Terceiros de N Sr.3 do Carmo e o
Chafariz ; e nós os iremos discreveudo nesta .
mesma ordem. Antes de passarmos adiante he
justo que digamos que esta praça foi calçada
com solidez e gosto, por ordem do Vice-Rei
Luiz de Vasconcellos, tendo no seu centro o
ponto culminante, do qual p?rtem raios de
cantfria que terminam symetricamente nag
linhas de seu perímetro; he nella que se fazem
a* paralas nos dias de grande gala.

O Palácio Imperial oecupa o primeiro luger
da praça (como bem se vÔ da estampa) não só
por sua posiç*o e dimensões, romo também
por ter sidi a morada d»>s Governos desde
*}¦ mes Freire de Andrade a?é esta data: elle
pois merece huma especial menção. Perdoe-
nos o leitor se vamos entrar agora no árido da
deícripção pois assim juigames necessário.

O reinado do Sr. D. João V com justa razão
chamado o magnânimo foi fértil em construo-
cão para Portugal: foi neste tempo construído
o sumpiur-SQ Convento de Mafra.e quasi tam-
bem os arcos das àgoas livres. Nessa epòca
veio governar o Brasil Gomes Freire de An,-
drade (depois conde de Bubadella) e aqui ma-
nifestoü ò grande pensamento de t
Monaicha, pensamento percursor daillustíação
e gosto artístico, que de então se tem desem-
volvido, e que tanto nos tnnobrece hoje. Foi
por determinação deste Governador que se
ediíicou o Palácio (hoje Impdri&l), os arcos da
Carioca e Seu chafariz, o antigo chafariz do
largo do Carmo etc. dos qutes ireaits tratando
em conveniente lugar.

Consta o Palácio Imperial de quatro f.ces
orthogonaes porem de dívertos aspectos devi-
dos ás divers-s épocas em que foram repfcra—
das por conveniência e ccmmodidade. A face
principal era antigamente de hum só andar,
e não tinha o attico que hoje a guarnece; as
faces do norte e do sul tsmbem tinham so-
mente hum andar; e o pôssadiço que nojo
existe, não existia no tempo do Robadella: o
que existe hoje he devido como dissemos a
diversas épocas, e antes que delle tratemos,
vamos dar a conhecer o que foi creado por seu
principal eonstruetor, e depois iremos orde-
nadamcnle fixando as modificações até che-
garmos ao estado actuai.

A face principal, que he vollada para o mar,
consta de trez corpos separados por pilastras
(como hoje) e com trez janellas ern cada hum
dos corpos?, e inferiormente trez pórticos á»
pedra mármore branca ; sendo o do corpo do
centro formado por dua> columnas rematadasjp
superiormente por graciosas cgmboSas, e os
dos corpos lateraês rruiis estreitos, e de formn
vulgar; de hum e outro lado destes abriram-
se janellas de peitoril e fix?ram-se grades. ¦
C. da hum destes pórticos descança sobre
huma escadaria própria, de mármore da mes-
ma côr, e sobre a verga principal lê-se a ins-
cripção seguinte: « Rein<ndo Et-Rd D.João V
Nosso Senhor, sendo Governador destas Capi-
Unias e de Minas Ueraes, Gomes Freire deAn~
drade, do seu Conselho, Sargento Mar du Ba -
talha de seus exércitos. Anno 1743. »

A face dc Norte tem junto ao canto que Ur.
com a face ha pouco dencripta, hum porlit;»
fronteiro a cutrfc igual da face à> Sul que òa
entrada para r saguão; ha ainda dois outros
pórticos para serventia particular, centre elles-
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úíjís CGchüirfs, edesanove janellas de peitori»,
No pavimento superior construíram-se vinte
a quatro janellas como as da faxada principal.

Na face do Sul vê-se outro pórtico por onde
outr'ora entravam grandes coches da Casa, e
ao correr delle vinle, c trez janellas de peitoril
entre as quaes ha huma pequena porta para
entrada particular. No superior pavimento
fcbrirain-se yinto i quaes sete
£âo de peitoril e colocadas quasi a meio da
faxada.

Â face do fundo tinha nove janellas de sa-
cads, c inferiormente hum pórtico ladeado por
quatro janellas de peitoril,

A entrada do Palácio como vimos he nobre;
e sua escada o he lambem; esta consta de dois
lanços no mesmo sentido, e outros dois no
sentido opposto, A escada tal como hoje exis-
te, e acabamos de pintar he huma modificação
da que já havia.

Vamcs agora modificar o edifício exterior-
mente na ordem chronologica.

O Vice-Rei Conde de Rrzeode querendo
augmentar as corr.modi !ades do edifício, mar>
dou construir o segundo andar que consta de
doze janellas de sacada ao meio do da face do
Norte.

Com a chegada da Familia Real fei-se mis-
ter mais accommodações e por isso construio-
se c passadiço que hoje ainda existe, com o
fim de communicar o Palácio com o antigo
convento dos Carmelitas dando-se para estes
hum outro edifício como adiante diremos: o
pa&sadiço tem de cada lado trez janellas de
sacada, e he apoiado sobre dois arcos de ma-
deira. Também consta que na mesma oceasião

^ez-se outro passadiço para communicar o Pa-
lacio com o actual edifieio da Câmara dos
Deputados, (então casa da Gamara Municipal)
porem delle já não restam vestígios.

Consta que para commodo da Familia Real
sé levantara pouco tempo depois o pequeno
corpo de janellas de peitoris, na face do sul,
bem disti neto na estampa.

Por ordem do Sr D. Pedro I. levantou-se o
f egundo andar da face principal com trez ja-
ncllás guarnecidas por huma varanda de ferro.

Por ordem do Sr. D. Pedro II reformaram-
se os dois corpos lateraes da faxada principal,
e seu cpnsíructor os coroou por hum attico
parecendo por isso haverem dois terraços em
lugar de telhados. A saiía do throno do-
mina a praça pelo lado do mar e p Io lado da
praça ouír'ora chamado do Carmo.

Todas as salias que actual mente existem são
quasi as mesmas que ontr'ora existiam porem
modificadas a muitos respeitos.

Eis quanto por onf diremos sobre o Palácio
Imperial.

A Capaüa Imperial he hum pequeno Tem-
pio se attendermos ás suas dimensões porem
digno de menção por ser a actual Catedral,
Fora longo descrerer miúda mente neste lugar
as bellezas que guarnecem o interior deslò
templo, onde a par da grande copia de doura-
dos erguem as frontes mimosas talhas ca-
pazes de eternizar o artista, e convidar seus
emulos a maiores vôos.

Tem a Capella trez altares de cada lado de
seu corpo, e entre o altar mor e estes huma
cspellinha de cada lado, na capcllinha da es-
querda he onde ire expop-n o S. S. e onde a
Familia Real vinha ouvir Missa para o que ha
duas tribunas.

Na Capella mo/, e do lado direito ha huma
rica tribuna para a Família Imperial, á qual se
vai atravessando o interior do antigo convento.

Hum rico e magestoso órgão está collocado
ao meio do coro,

Passemos agora a dizer alguma cousa sobre
a frente.

Este edifício que foi construído pelos car-
rneíitas calçados, segundo nos consta em 1590
não pertence a huma ordem regular de archi-
teturs, he antes filha do capricho uo cons-
truetor; porem nem por isso deixa de ser ôe
aspecto agradável. Trez portas dão entrada
para o templo; sobre o pavimento desta ha.
hum outro com pila&tras. entre as quaes ha
trez janellas de peitoril; a cima deite pavi-
mento ha outro, sobre o qual eslá montada a

_empena que remata em seu ápice pela cruz,
e lateralmente por vasos da pedra, os quaes
coroam as pilastras extremas: entre as pilas—
Iras que sustentam a empena esíam as armas
imperiaes.

A forre da Capella Imperial existe parte,,
eila he quadrangular e terminada superior-
mente por huma abóbada ponteaguda, em
cujo cimo ha hum globo brilhante, onde se
apoia o symbolo da redempção; hum gaiío
metálico girando horisonlalmenle pela acção
do vento indica as direcções deste. A entrada
para a torre e secrislia he por huma porta
que faz parte do corpo da torre, e he prece-
dida por alpendre sustentado por columnas
de pedra: esta entrada quando pertencia ao
Convento chamavam-na portaria.
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Entre a torre e a Capella está a Capeüinha

ccQsagrada ao Senhor dos Passos.
{Continua.)

J. A. Cordeiro,
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CAPITULO I.

Quasi no fim d'aqüella ladeira do Collegio,
que vem acabar no largo da Misericórdia ha-
via em 1633 huma mui formosa casa , distincta
entre todas, não só por sua apparencia ,como
por pertencer a huma das primeiras famílias;
em huma das sallas desta casa, e que ficava
ao rôz da calçada , entre as 6 e 7 horas da noite
de 9 de septembro do anno supra dito , viam-
se três mancebos , que por seus tnjes mostra-
vam pertencerá classe nobre: bem no meio
desta salla; cujas paredes cobriam diversos
painéis representando feros guerreiros ascen-
dentes talvez do dono da casa, avultava com-
prida mesa de grosseiro lavôr coberta de
iguarias, à roda da qual catavam sentados os
três mancebos. Por largo tempo só se ouvio o
lenir da baixella, mas logo que de sobre os
pratos começaram a dasapparecer os cheirosos
guisados, ruidosa conversa subsütuio o pesado'
silencio.

Sandeu como nunca vi outro !! disse o
que estava sentado na cabeceira da mesa ,
batendo com o pichei vasio; ora vede vós
outros se havia mister esse parvo de Lucas da
Silva de ir metter-se na bocea do lobo ? ! tomar
mulher aos dezoito annos, e o que mais he
tom ai-a em camisa !....

Grossos lhe saturam os dares e tomares
que teve com a filha da Pero de Froes; e
aposto 300 dobras valedias, que mala gratia foi
elle hoje á Igreja apegar das louçaiültas corii
que o viste, Jorge Ferreira.

Assim me q«ier parecer, e uão serei eu
quem tope contra as íresentas valedias; porem
nâocíôas tu, Jeronirno Rarb^lho, que fosso
elle metter-se na bocea do lobo , ao viéz te
cantaram o caso: os escorceos do Pero de
Fróes tinham perplexo o governador Rodrigo
d« Miranda líenriques , mas o grave e revê-
rendo doutor Lourenço de Mendonça, que
hoje te meu posse da PrVlalura como r.ó-s
todos sabemos, e cuja lingua quer pôr cobro
nos desmanches alheios, sem que seus olhos
reparem nos próprios e crescidos, o reverendo
douctor disse por Lue:.s àa Silva o que pha-

riseos cão disseram, por Jesus Chiisfo;. e-em
sald publica ouvi eu da própria bocea do Go-
vernador a eniença de condemnação do dosío
amigo.

Não sei eu como elle se reteve.
He por que o tiveram em guarda tó hoje

que devia celebrar-se o Sacramento.
Pelo que vejo, foi o nosso bom prelado

quem obrigou Lucas da Silva a contrahir ma-
trimonio com a menceba Susana de Fróes?

Mera mais, nem menos; ahi está Diogo
Lobo que o sabe tão bem como eu.

He verdade ; porem ainda não attendcí-
tes a huma coisa , e vem ella a ser que demo-
rassem para noite o acto; medo de nós outros
talvez, que dizeis?

Não; essa demora pedio-a Lucas da Silva
envergonhado por certo....

0'lá ! quem bate? iníe*rompeo Jeronimo
Barbalho , porque com eneito duas punhades
formidáveis acabavam de soar na porta da
rua.

Nós, por S. Sebestiío! disse huma vos
forte:

Ile dos nossos abra-se a porta.
E hum ruancebo cem os vestidos em desor-

denv, sem chapeo, e eorn huma espada des-''onrbainhada entrou na sala.
—- Lucas da Silva ! clamaram os três.

Se vos parece ide dizeí-o ahi no meio d®
rua em vóz mais" alfa para que elles tenham
conhecimento do lugar de meu refugio!

Pois que, alguém se atreveo a por-te
mãos?! disse Jerouimo Barbalho adiantan-
do-se.

Não, como ta pensas; mas como elles
queriam bem pouco faltou : dai-me hsma vez
de vinho, e vos direi tudo isso depois. Ali!
que tem pé ligeirn os ,taes roupetas , e não'
sei se foi salanaz^quem põz azas nos meus, que
se algum me poe mão escalado o deixara nt
em rr.eio da ladeira, sem lhe valer seu pa-
trona fgnacio

E segurando hum largo pichei de prata ,.
que o vinho trasbordava, levava-o á bocea a
tempo que batiam segunda vez.

Sa-.) esses cães , que encontraram teu chs-
peo, e vern trazer-to, disse rindo-se Dícgo
Lobo; mas, por mifih'alma que lhe dareittos:
boas alviçaras do adiado ! falia tu que és da
casa,, continuou, \ollando-se para hum dus1
outros.

Quem sois, e que quereis? disse em tom?
azedo Jerouimo Barbal-ho..
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Abri, cm nome d'El-Ue ! responderam
de fora.

0'lé! quando foi que o senhor vosso rei
Felippe IV vos commetieo tal ordenança?se
chegou fróla do Reino, amanhãa saberemos
noticias; ide-vosa dormir em paz, bõa gente.

Abri vossa porta, se não quereis vel-a
Falíar lã para dentro !

Guai do vós! que só ella vos ampara!!
a caminho, perrosje p^ra outra vez lembrai-
vos de perguntar primeiro quem mora, antes
de baferdc*.....,

E fora por diante com seu fallar soberbo e
atrevido, se a porta violentamente arrancada
nos gouzos não viera ccrtar-lhe as palavras
«om o espantoso estrondo que produsio sobre
c assoalho, lluma multidão de homens, entre

rs quaes pppareciam alguns ecclesíasticos,
penetrou na salla ; porem a mesma violência,
com que haviam entrado, os fez relrahiraté
è rua: ho que lá dentre quatro boas e lu entes
espadas, qae vigorosos punhos sostinham ,
cao davam tempo a questões de-lingua, e
num argumento fólido convence prompla-
i-iente o maior incrédulo. Per a ladeira entre
alguns creados , que seguravam tochas acesas,
vinha descendo num clérigo já maduro em
annos, porem de aspecto varonil; e subia-a
fçudadamente hum padre da Companhia de
Jesus , segurando levantada a negra e estreita
roupeta para poder galgar mais livre.

Encontraram-no? disse parando o que
descia.

Aqui bem perto; porem creio que fora
o mesmo não o havermos encontrado.

Como assim?
Se V.a S.a quer descer mais algumas pas-

sadas, verão porque; tres outros mancebos
de famílias poderosas, os maiores libertinos...

Guia-me , padre ; quero vel-o<!
E o acompanhamento chegou á poria, onde

* se traçavam já planos de escalada.
Quem será tão insolente , que se oppo-

nha ás minhas determinações? 1 disse o cie-
ripo entrando a sala, e olhando com severi-
dade os quatros mancebos; Lucas da Silva , o
que fizeste assenta mal em hum mancebo
de brio!

E o que vós fazeis, D. Prelado, peior
vos assenta;! disse Diogo Lobo encerrando
duas polegadas pelo chão a ponta da espada;
düis-me ares. de betegumaço com este vosea
deligeneia e apparato ; nao fora melhor que
«slivcsseis rezando vosso latim por vós e por

nós outros, que como podereis vêr por estes
picheis vasios não curamos de ai? Se o Co-»,
nheceis mancebo de brio , como lhe fazeis a
iiffronta de o querer casar com huma man-
ceba?! -

E quem a tornou manceba , senhor ca-
valleiro? ! e. quem cubrio de infâmia as cans
de hum pobre velho, roubando-lhe de suas
barbas a innocente filha?!! nós queremos, e
o Governador manda; nolens volens casará
com ella!

Então ide a buscal~a , a trazei-a <A ; por
que Lucas da Silva não vos ha de acompa-
nhar 1 está em minha casa , em easa de hum
Bezerra, e íó de sua vontade satura elle; á
força vos fico em que não!

O reverendo doutor Lourenço de Mendonça
deixou a sala, e os que o acompanhavam fo-
ram-se traz elle ptr a ' ae;ra ac^ns ; o som
de suas passadas e vozes foi deminuindo gra-
dualmente, e depois que já se não ouviam ;

Eis ahi como se falia com estes senhores
coroados no pello! disse Io ge Ferreira lar-
gando a espada como fizeram todos os outro ;
vinho nos picheis, e á ultinia por esta noite,
que por minha vida elles tornarão.

E lu estás com medo? disse Diogo Loto
estendendo o braço para tornar o cangirSo ,
que lhe apreeoníava Jeronimo Barbalho ; de
tempos a cá hei notado que és tu o primeiro
a abrir caminho quando se trata de perigos,
sendo que dsnt.es eras quem com mais bizar-
ria votava em lances arriscados; ora bebe, e
deixa-os , que se vão elles com mais temor ,
qae ousadia : o padre vi eu que em tremuras...

Talvez de raiva, replicou Jorjíe Ferreira!
tenho medo sim, tenho-o desses da Compa-
nhia babeis em manhas e arüfieios, que muitas
vezes valem bem nosses espada» e audácia.

Pobre mancebo, disse Jeronimo Barba-
lho em modo escarnecedor; acabe-se o yinho,
ou morra eu , so tu nao findarás por vestir a
roupeta!

Porem se tens essa tenção , foi -te de má
recommendação esfa noite, disse Diogo Lobo
rindo ás gargalhadas; porque enxerguei eu
hum dos Irmãos que te olhava por cim3 do
hombroeom hum gesto ó Jorge Ferreira,
tens tu lá na Companhia algum amigo e co-
nhecHo ?

Deos me guarde de tão bôa gente ! disse
o interpellado.

Então inda Luma vez do summo des
u".as
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Senhores cavaUeiros ,Jnterrompeo huma

velha sahinio lá do interior da casa, peâes
armados subem por a outra ladeira apressados;
Paulo os vio, que a descobrir novidades o
mandara eu.

Pois deixa-os subir, e se lhes aprouver
que desçam por esta.

Mas isso he huma loucura, Jeronimo!
para que travarmos contendas com mais fami-
lias, do que as com quem as temos? cada
hum desses homens tem amigos, e será em
pouco toda a cidade contra nós. que bem
poucos somos!

Jorge Ferreira tem razão, disse Diogo
Lobo em ar de zombaria; todos esses peães
U m filhas, e algumas bem bonitas; ora para
que havemos de pôr hum namorado no aperto
de cortar as orelhas ao aborrecido pai de sua
btlleza? vamos, fora ludo! não me cabia hoje
a honra de dar-vos gazalhado; porem como
nós em commum podemos esvasiar ainda ai-
guns cangirões , seria a maior das loucuras se
o não fizéramos por causa de meia dúzia de
filões ruins; fora , fora tudo.

E sahiram; não por a ladeira, mas por
dentro de casa para o lado da rua da Miseri-
cordia; foram caminhando ao longo desta até
a segunda travessa que encontraram á direita
e por esta desceram , sumindo-se no escuro e
comprido corredor tíe huma das casas, que
formava o canto, olhando também para a
praia. Agora os deixaremos entre o vinho á
sua vontade, por acompanharmos o reverendo
Lourenço de Mendonça, que em verdade bem
tarde nes lembra tal coisa.

Deixara elle a Cosa de Jeronimo Baibalho com
mais indignação, que temor; também não era
estúpida e cega raiva de ver-se desacatado
quem lhe accelerava as pasmadas, mas sim o
nobre empenho de alalhar taníos males como
os que afligiam a capiUnin; era mister oppòr
huma barreira fufte á torrente de e.-candalcs,
com que a desemfreada mocidade abalava a
nascente cidade: entre todos, destinguiam-se
no requinte das maldades.e no descaramento
com que a? praticavam aqucILs que por sua
nobreza, ou sus fortuna coníavam com a im-
punidade; compçar po" estes era melhor e
mais seguro caminho , porem mais perigoso e
até quasi impossível. Todavia como as grandes
empresas são para grandes homens, o virtuoso
o sabedor Prelado tem esmorecer á vista das
difllculdades melteo mãos á grande obra co-
•meçando p:r Lucas da Silva, hum dos mais

ricos, orgulhosos e devassos mancebos dessa
época; seus pais sem pertencer á nobres»,
mas acatados por. sua opulencia, haviam ne-
gligeneiado a educação do filho deixando-o a
si mesmo entre os mancebos nobres de sua
idade, que soberbos, ignorantes e libertinos
depravaram o coração do jovem Luces da Sil-
va. Inferior a todos aquelles que já haviam
assignadoseu nome com huma e muitas mal-
dades, ultimo entre seus companheiros, que
o não esqueciam peão, via se o mancebo cur-
rido c apupado por que tremia na presença
de huma mulher, por que enrubecia ao som
de sua vóz; no furor das orgias inCammados-
pelo vinho, íaes motes lhe davam os outros ,
que mais de huma vez sahira elle com a raiva
no coração jurando que na volta traria larga
somma de escandalosos factos com que glu-
riar-se; e hum dia o de- unio lhe guiou os
passos, e a desgraça trouxe para a rotula de
huma pequena casa a mais bonita de todas ase
moças da cidade. Travaram-se de amores, quo
não relatarei a Vs. Ms. por que sou fraco em
taes matérias , e só expressamos bem o que já
sentimos; travaram se, e em pouco a meça
Susana deixou o fuso e a roca, o pai e os
deveres domésticos, até hum câosinho predi-
lecto , deixou tudo pela rótula, melhor digo
pela rua, onde a certas e determinadas horas
passava o namorado Lucas da Silva. Muitas e
repelidas vezes esquecera este que seus com-
panheiros o esperavam , e isto só por ouvir
as doces palavras de sua amada , ou para pro-
curar alguma mimosa flor de seu agrado,ou
díxes , que lhe offertava; e tantas furam bs
vezes, que desconfiadas, huns com más ten-
ções, outros por simples curiosidade anda-
ram-lhe nos passos, e vieram a descobrir í>
que elle não quizera que ninguém soubesse.
Cmreo logo pelas orelhas de todos a causa de
seu desapparecimento. e de tão damnadas boc-
cas correu pela cidade a commentada nova dos
amores de Lucas da Silva , e com ella a infa-
mia da pobre Susana de Froes, que teve de
soffrer os mais duros e twrriveis tratamentos de
seu pai ; — louco e inefficaz modo de chamar
á razão huma moça desvairada ; prompto e
infalível meio de atiral-a na desgraça! j)e
hum lado via a desventurada moça o juiz, que
a condemnava sem ouvil-a ; o homem, que
deixava de ser pai para ser carrasco: o mundo
que infamava nelía, o que desculpava em ou-
trás, que por mais astuciosas e precatadas
sabiam dar còr de virtude a grar.de crime* .;•
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via tudo quanto ha de mais negro e terrível:
cio outro . os extremos de hum homem , que
amava; as grandezas, que lhe olTorbciam ; a
ventura, que ella se fazia ver em tudo isso:
o sem ter huma mãi, que a guiasse', ah !
quanto, quanto vale huma mãi U. sem a ter,
a pobre moça fechou os olhos ,e atirou-se no
atyrmo.

Feliz coma posse d'aquella que adorava, fes-
tejado por seus companheiros de libertina-
gem , que engrandeciam iseu primeiro desvio,
e que por este caminho levavam-no a segundo,

. Lucas-da Silva cerrara os ouvidos ás admo-
estações de seus pais e de seus verdadeiros
amigos, 

"lendo e mantendo a manceba , sem
dir-lhe das lagrimas do arrependido Pero!de
Froes, que tarde enxergara o torto caminho
por que fora em sua ira contra a pobre, e
ainda innocente filha. Nesta conjunetura che-
gou do Reino o reverencio douetor Lourenço
.de Mendonça Prcsbytero do Habito de S. Pe-
dro,que vinha nomeado por Felippe IV de
Espanha, Hei intruso de Portugal, como Pre-
lado de S. Sebastião do Rio de Janeiro; nâo
foi elle o primeiro, nem o único que veio en-
contrar o rebanho desgarrado, ?s immoTali-
dades e desenvolturas vinham de muito longe,
continuaram em seu tempo, e ainda depois;
porem sua ardente caridade não lhe soffreo
ver tantos desmanchos, e seu zelo deslem-
brou-lhea sorte de seus antecessores, cerran-
do-lhe os olhos ao perigo e difficuldade da ar-
dua tarefa: metteo mãos a ella, como ji o disse
a Vs. Ms. , e por Lucas da Silva. não que
el!e fosse o mais perverso, mais porque era
ei autor da mais próxima perversidade, d'a-
quella de*que todos faüavam. Coadjuvado pelo
Governador Rodrigo do Miranda ííenriques ,
wquereo o rapíor de Susana de Fróes para
que reparasse o mal que havia feito ; porem
o mancebo. ou ecTadaclo já da desgraçada vi-
ctima, ou instigado por seus devassos amigos
oppôz huma resistência tenaz ás rogativas da
moça , não quiz attender ao que seus pais lhe
ponderaram , e desícatou publicamente o
Prelado; foi mister recorrer á força, e retido
em huma prizão , só delia sahio para a igreja ;
ehegando-lhe à porta, aue ha muito tempo
nâo cruzava , como hum endemoninhado, que
sssim o creram muitos, arremetíeo com os
que o cercavam, e espada em punho abrio
caminho por meio delles. Os padtes não qui-
zeram tocar-lhe porque o julgar? n presa de
algum espirito mão, e nâo cstcj.m Ys. Ms,

fungando, que a rszão he muito plausível; os
padrinhos não estavam com disposição de
amarrotar seus veslides de festa; os outros
convidados tiveram em conta os fios da espa-
da, de sorte que Lucas da Silva aproveitando-
se do medo de bues, e da condescendência
medrosa dos outros foi andando he verdade
que hum pouco apressado, e de forma que em
caminho deixou o chapeo, que denunciou seu
coito. Tornados a si os assistentes, e vendo-se
cada hum delles com a cara tão larga como o
arco cruzeiro da igreja, quizeram lavar a pri-
meira nodoa de fracos , e deram a correr alraz
do mancebo, seguindo-os de longe, e vaga-
rosamente o Prelado; até que vieram a encon-
trai-o , como jã fica dito , e que foi o mesmo
que o não tivessem encontrado, conforme
ponderou o assisado jesuíta , sem valer ao an-
cião a authoridade do c.go para arrancal-o
das mãos dos companheiros. Deixara o revê-
rendo Lourenço de Mendonça a casa de Jero-
nimo Barbalho, e subindo a ladeira, mandou
por hum dos seus domésticos avisar o Gover-
nador do que acontecera, pedindo-lhe que o
ajudasse com alguns homens d'armas, que de
sua parte viessem prender os criminezos; e
em breve espsço bom numero de arcabuzeiros
cercava a casa ; como não era preciso vaivém
para lançar dentro a já arrombada porta , leve
impulso a desconjuBíou segunda vez, e en -
trando a casa, correram-ia de cima abaixo
sem que encontrassem o que pretendiam: tor-
nados â rua , tiveram crdem de caminhar para
a Varsca , onde moravam os pais de Lucas
da Silva ; perem hum dos peões lembrou que
seria acertado mandar alguns soldados a pòr
cerco na casa da manceba , que talvez para iá
tivesse elle ido.'

Partiram, e não os seguirei eu, porque
sei que vão mal em sua deligencia ; se a Vs.
Ms. apraz, ficaremos por squi perto, espe-
rando oecasiao de saber o que vai iá dentro
dessa casa, onde de espaço a espaço huma gar~
gaihada estrondosa annunciaa continuação da
orgia.

{Continua.)

Este primeiro n.'° deveria ter sabido á luz
sabbado p. p.; porém diversas circumstancias
o impediram : coatiuuará nossa publicação re-
gularmenle todos os saabados, e prornettemos
vencer em breve o atrezo dc hum n.° em que
ficamos.
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linha, e neüas dois altares, hum lateral e ou-
tro em fren'e; o lateral he confagrado aN.
ê". das dores, e o principalà N. S. do Amor
divino: he neste altar que fè acha o racrario.

Dizer que esta CapeMinha he bella e rica,
a muitos respeito*, he dizer pouco; tentar
mesmo discreve- Ia mais, he fatigar o leitor
sem vantfgem: diremos pois para terminar
este artigo que as artes se abraçaram ami-
gr» «essa conslrucção, e os piedosos cofres
franquearam-lhe os recursos.

O chofiiriz do Lurgo do Paço he hum dos
primeiros monumentos, de eterna memória,
que se nos afiirma á vi ta quando abicamos
à prLia:sua forma pouco vulgar, suas diraen-
soes e ornatos captivão nossa attenção , e
faz per assim dizer, que marchemos na or-
dem imersa ài& tempos, para bem dizer o
(ioverno que o fez erguer, ctm tanta sclid; z,
que pôde até nós lembrar seu nome, e que tal-
>ez o lembrará por muitos si colos. Nelle lei
na hum goito particular, porem prop-rio da
epoeha; e pode-se tem temer de errar dizer
que alli está reunido o útil e o agradável.

Se não fosse desrespeitoso, ao tratjrmos da
matéria que nos oecupa, colocar esla constru-
ção em primeiro lugír, nós o fatiamos;porem
em compensação lhe assignaremos hum lu-
gar dislineto, que o não LFâ defiserceer da
sita missão que ihe fui confiada.

Sua forma he bella e Fespt it<. sa, e se asse-
melha algum tanto às torres de nesses Tem-
pios: em outras palavras, eMe he formado de
hum prisma e huma pirâmide-, ambos qua-
drangulares, porem de bases desiguaes, sendo
aquella mantpda sobre este As arestas ver
eticaes não são vi-iveis pois sobre elh.s-correm
longitudinalmente pitastras circulares, que
depois de soffrerera as modificações do enta
blamento tenainão no ultimo filete da cor-
n.ija, e vão ainda servir de base a bem deli
eados vasos. As fdces delle não são p-lanas^ e
talvez se nos crimine por ter-lhe dado oneme
de prisma ; porem externos eertos que nos
desculparão atentos ás leis de semelhança.

Na base superior do prisma desça nça a
pirâmide-, e quasi á foC-3 d'"aqueMe corre mi-
mosa balauslFada interrompida por pilantras
da mefUMi iltura, e rematadas por sisgelo
ornato.

A pirâmide não deseança immedia iam ente
febre o prisma a pouco descripto, porem sim
sobre feutn prisma- intermediário de base
igtt&k. Ka vértice existet» h |e as armas bra-

fileiras, feitas em metal, eha bem pouco tempo
ainda exi-liam as armss portuguezas.

Das trt-z fi«ces de terra notccíii conchss de
pedra, porem de forma particular, e he deilag
que por quatro bicas a agoa te precipita i»os
tanques, depois de ter-se purificado no ar
com graciosos movimentos.

Huma pequena porta do tado do mer, dá
entrada para a varanda.

0 chafariz deseança sobre bella escadaria.

Eríe chafi riz está (como se vê da estampa)
no extremo da Praça, e quasi à borda do ma:;
dissemos qna&i por que os eontinuos despi jos
defronte delle tem-lhe tornadi. o mar arreéio;
e talves bem cedo esteja no centro, embora
a Câmara Municipal não realize seu pi no.

A historia deste chafariz he alguma coisa
curiosa; nós vspros esbu^at a, mas serirnus
brevts para não faliga-mos.

O nunca as az ch rndo C> nde de Bobâdella,
esse vehiculo notre pelo qual o Sr. D. Jooo V.
transmittio seu pensamento ao Bra ii, ílgií-
mas vezes tomando sobre si a iniciativa de
certas obras, era menus por gloria sua que
para bem de nossa Pátria. «Construir,» dma o
grande Monsrcha, e quasi instantaneamente
ergaião-se magestosos edifijios onde nem a
imaginsção os julgara pofsiveis: «construir,»'
dizia Andrada, e com prestesa inerivel, srií
braço arrancava do seio da terra, não primores
da arte, porem monumentos de sua bondade-,
por serem dadus á uíilidad© publiea.

O povo crescia, e se fazia sensível! por isso
a falta de chafarizes rosque eníão haviam não
bastavam. Â principio o Senado da Carneira
apregoavaa necessidade de hum chafariz nas
proximidades da marinha ; o Reste sentido fez*
subir hu-ma petição a S. M-., á qual favoreceu
And-rada-, unindo-Rie seus esforços perante o-
throno (era 1734): porem, depois de obtida a
regia faculdade, o Stn^do, talvez era atíençro
ao gcv-erno, julgou melhcr o chafariz no een-
tro da praça do Carmo*, e de novo requereu
aoMonarcha ;.e Andrada prestou lheseu vali-
mento com intima convicção do bem do pai ..
S-. M aeoMieu benignamente a-escokia do novo
lugar (< m 174,}) & destinou fundos- p;.ra essa
fim (ern 1747), approvando o soberbo risco
que lhe foi p esente.

Ignor.mos eonaptetamente qual fosse a for-
ma desse chafariz,, @ aada por is?o avança--
rios. apesar de nos afiançar hum amig>
que s u pai fora g ccnstructcc do seguad*
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-chafariz,* quo (diz elle) foi feito com a mesma
pedra do antigo ; pois o Monsenhor Pizarro,
em suas memórias históricas do Rio de Ja
neiro, apen; s db, que o chafariz era da alta
elevação e siiguhr construetura , e feito com
mármores trabalhado; em Portugal. Não.
sabemos também quem foi seu con truetor;
fò sabemos que elle f„i terminado em 1750.

O Conde de Lavrada suecedeo a Bobaiella
porem não alterou suas obras; mas Luiz de
Vasconcellos, que suecedeu a este, cem o fim
de desempedir a Praça e favorecer as evo-
íjçõjs militares, o removeu, e fez appwcer
(como diz Piz rro) com diff:rente anliHe-.
ctura á f. c ¦ do n ar, fabricado de pedras do
piiz, e mais duráveis, em 1779.

Eis terminado o nosso ar'igo
J. A. drdeiro.

DE

M.tRTISI AFFOIVSO »E SOFXA»
««Tanto cm armas illustre em ioda a parle,

Quanto e« conselho sábio, e bem fuMla-do.»
Camões; f.«s. X., 67.

Martim Affonso de Sousa, primeiro donatário da ca-

pitania de S. Vicente no Brasil, foi o primogênito do
alcaide mor de Bragança Lopo de Sousa, de mui no-
'bre 

e alta liiitiagrm, c de sua mulher I). Brites de
Albuquerque, Era ainda moço quando deu huma prova
do desinteresse e propensão ás armas. Tendo seu pai
feito hospedagem ao castelhano Gonçalo Fernandes de
Cordova ordenou, á saída d -ste grande capitão, que seu
lilho, para lhe fazer honra e cortejo, o fosse acompanhar

por algumas jornadas: á despedida, querendo este li-
daigo deixar-lhe hum penhor do seu reconhecimento,
o joven Martim Affonso preferiu a hum precioso colar,
de muito mais valia que lhe oferecera, huma espada,

que toda a vida csliuaou c usou.
Passou a mocidade na corte do duque de Bragança

1>. Theodosio, -e querendo este dar-lhe a alcaidaria de
Bragança, por morte de seu pai, «ngeitou-a, indo para
pagem do príncipe D, João; c daqui « por certo motivo
de pondonor » se ausentou e se foi a Salamanca, donde,
enamorado de huma nobre castelhana (com quem
veio a casar) por nome D. Artna Pimentel, que como
dama acompanhou a rainha li. Catharina em iãij,
voltou a Lisboa quaoáo já .reinava o seu amigo atuo.
Talvez esta alííança, junía 6 esti»ia que, .tinha do «eu
primo D. Antônio de AlaSde-, conde da Castanheiro, e
valido de El-Rei, e rnais que tudo as suas boaseo«ii-
nenles qualidades, motivaram o ser tratado com grande
«timação na corte de E!-Rei D. Joâe III, que o fez '

dí seu conselho, I

Bem sabido he como até estes tempos as cousas do
Oriente tinham aürahido lodo o cuidado; e a Terra por
Cabral chamada de Fera-Crus> depois de reconhecida
« demarcada, apenas servia de ser freqüentada pelos
contractadores de páu brasil, o que jâ a fizera co-
nhecida por Terra do brasil. Os castelhanos aportavam
ali indevidamente, e, para o mesmo fim, os francezes
faziam temíveis piratarias e hostilidades.— Foi então
que, havida a noticia das explorações de Gaboto e Dio-
go Garcia no Rio da Prata, EIVRei D. João III, resolvi-
do a tornar inteira posse deste, a colonizar a terra, e a
fazer respeitar o seu pendào por aquelles mares, apres-
lou huma armada de cinco veias, levando Í00 homens,
e nomeou Martim AlTonso com grandes pod«res para
commandar no mar c depois em terra.

Partiu na armada de Lisboa a 3 de Dezembro dé
1330, e com prospera navegação foi aportar" ás Cana-
rias e Ilhas de Cabo-Verde; e chegado á altura do Cabo
de S Agostinho, onde foram aprisionadas tres náos
franeczas, entrou em Pernambuco com a sua esquadra,
já de oito navios. Daqui enviei» João de Sousa a Por-
tugal em huma das náos aprezi s dar parte do aconte-
<"ido; fez queimar outra, c mandou Diogo Leite com
duas caravelas a explorar o rio de Maranhão, c tomar
dcllc inteira posse.

Proseguindo ao sul com as náos restantes chegou á
Safeis de todos os Sanlos, e encontrando a caravela
Santa Maria-do-Cabo, persuadido que lhe era necessária
a tomou e levou na armada, que jà constava outra v«
de. cinco velas. — Entrou no Rio de Janeiro, fez sahir a

gente em terra, e construir huma casa forte com -cerca

em roda, visto que ainda então não havia huMia feitoria,
onde hoje existem duas cidades florecentes ('}, E mandou

quatro homens pelo interior, os quaes voltaram dahi
a dois mezes acompanhados do senhor da terra, a
quem Martim AfTonso encheu de presentes. Tres incze*
completos se demorou aqui a gente, durante os qua«*s
houve tempo de construírem d<íus bergantins ; e-refeita
de provisões por hum rimo, para os MK) b-omens qne le-
vava, fez-se de vela no caminho do Sul. Entrando no

porto de Cananéa encontrou dentro hum bacharel por-
íuguez, q«c- ali esiwa úegrad.-d y desci;; es principio*«]«
1502, e também hum *a! Francisco de Chaves e meia
dúzia de •caslelba.uos. Daqui enviou a Pero Lobo com
SO homens d'armas a descobrir pela terra dentro. Tal
foi a primeira bandeira (""), que se enlraiiíioupclo sertâ*
do BrasiL

Depois de ií dias de demora'continuou ao Sul, e
quando era tanto avante torno o cabo de Santa Marü
soffreu a armada tal tormenta que, desarvorando <*
desgar-rando-se as embarcações, foi naufragar kum ber-

(*) Ria de Janeiro t Sirthertry.
{"") Dá-se no Brasil o nome de bandeira n-hum in-

dater-mmudv njunicno de homens, qne pvmndos d'arn>as,
munições e muntinientos necessários pura sua defiza e
subsistência^ entram nas terras possuídas pelos Índios
com (Agnm intuito, p. ex. de dcsidbrir minas, rtce>~
nherer o pa/i, ou castigar hoslilitUid.es. Veja-ait a Co- •
rayr, lírasilka e o Dicc, de Moraes
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tííii.iim perto dn ilha dc Santa Calharina, c o capitão
mor deu á costa com a sua capitania na entrada do
Kio da Prata, pcrdcndo-se a melhor porção dos man--
ti meu tos, porem salvando-sc com a maior parte da
tripulação. A sua armada iieou de novo reduzida a
tínco velas.

Aqui o veio soceorrer seu irmão Pero Lopes, e,
juntando-se hum conselho, foi decedido que o capitão
mór não fosse, mas mandasse pelo Rio da Prata acima,
a fim dc o examinar c pôr padrões, do que.elle incúm-
Liu a seu irmão; c depois de reparado se embarcou, sen-
do talvez nesta oceasião que examinou d rio Mampi-
tuba, ainda em muitas cartas designado com o seu nome,
e foi esperar na pequena ilha das Palmas, ao Norte do
cabo de Santa Maria, pelo dito seu irmão, que só che-
gou passados trinta e tantos dia»» ti.

Daqui partiu com a armada para o porto de S.
Vicente, onde surgiu àí 20 de Janeiro dè 1332; e na
t oníormidadc das inslrucçõcs que levava deu terras,
creòü ôfflcíaes de justiça em duas vitlas que fez, hüma
em S; Vicente*» c outra; pelo sertão, em Piratininga,
pouco arredado donde hoje está assentada a cidade de
S. Paulo. Estas foram as primeiras colônias regulares;
dc portuguezes no noTO-mundo*

Conhecendo o prejuízo que causava a demora das
iiàos e sua tripulação, assentou em conselho de a en-
viar a Portugal, c a seu irmão encarregou do comman-
do. Emprchcndeu então íiuma jornada a Piratininga onde
se achava a 10 de Outubro dc 1532. Pouco depois de
Vóltár a S. Vicente aportou ali cóm duas caravelas
õ João de Sousa, trazendo resposta d'EJ-Rfi datada de
23 de Setembro do dito anno. Nesta carta lhe fazia
saber entre outras cousas, qne lhe doava cera léguas
de costa nos melhores sitios daquelle território, e lhe
declarava que se podia tornar, se lhe parecesse não
ser preciso ter lá mais demora. Por esta rccommeiidação
se resolveu Mi Aflonso de voltar á Europa, e se dispoz
a fazer de vela na primeira monção dc 1533, quando
pouco antes da partida, recebeu rfoticia de haver sido
sacrificada aos bárbaros Carijós a expedição que de Ca-
nanéa mandara pela terra dentro.

''Chegado a Lisboa foi nomeado capitão mór do mar
ria-índia, — prova do quanto El-Rei se dera por bem
sorvid.õ delle nesta incumbência. Emquanto não partiu
para o novo destino oecupou-se da sua capitania en-
viando-lhe casaes, plantas c sementes—incluindo a
canna de assucar; c celebrando conlractos para a fac-
tnra deste.

Aos 12 de Março de í53í saiu do Tejo com cinco
vetas, c no fim-do anno já eslava em Gôa. O go-
remador' D. Nano da Cunha lhe fez entrega da capita-
uia,„mór-do mar, e-lhe deu huma armada de 40
navios para ir sobre üamüo. Esta fortaleza foi entrada*e toda destruída,

Achavarrse em Chaul quando o célebre e infeliz
fuüiío Batlur, arreccando-se dos mogures, lhe mandou
dizer, que cedia lugar em Diu para levantar huma
íerlaleza, obra desejada, pelos portuguezes e -.muito re-
lomineiiclada d'Ei-aòi; Afim dc prevenir as incoustan-

cias do Radur, este grande capitão se vai logo a Diu
donde só dá parte ao gov ernador. Foi o dar esta nova
que serviu de pretexto k temerária viagem da distineto
Diogo Boteíno Pereira, que,se arrostou com oAda-
maslor na pequena Justa, e chegou a Lisboa r
a salvamento- |

,0 Badur ficou por tal modo affeiçoadp a Hlartijp;
AtTonço, que o pedio em soecorro, com gente por~i
tugueza; e propondo o governador este pedido em
conselho foi ò capitão mór o primeiro a Sustentar a
concessão mr e o Bardur deveu ao valor e ardil de guerra-
dêsfe grande chefe o não ser destruído e preso pelos
mogoresv ,

* Passou daqui! a desbaratar os príncipes malabares
pa jillja de Repclim, que foi saqueada ; e havendo
destruído e assolado todos os lugares marítimos do
Samorim, recebeu em Cochim noticias dc que o rei
de Cota, vassalo do de Portugal, se achava em apertos.
Partiu logo para Ceilão, e sendo a sua presença bas-
tante soecorro, aproveitou s ^itenções contra a frota
auxiliar do Samorim, que foi destroçada depois de
hum duro combate.

Guardava de novo a costa de Slalabar, quando T
saindo de Panane, o seu inimigo Pachi-Marcá o per-
seguiu até Beadafâ onde alcançou tão grande vicio-
ria e tantos despojos, que armou por esta oceasião
muitos cavaleiros. Indo-se a Ceilão chega a tempo de
.soceorrer o rei de Columbo, que soube recompensar este
auxilio com generosidade. Captivou e punio muilos
piratas ; e tinha ido de Canonor para Cochim , quando,
recebendo aviso de Nuno da Cunha da proximação
dos turcos, se apressou de ir a Gôa. Na oceasião que
chegou já lá estava o velho D. Garcia de Noronha,
nomeado vice-rei, com grande sentimento do valente
e infeliz D. Nuno. Martim Aflonso vendo que o nevo
vice-rei n-ão atacava, nem lhe deferia o seu pedido
de ir em seguítnento dos turcos, pediu para voltar
ao reino o que lhe foi concedido.

Largou de Cochim na companhia de D. Nuno, e
tendo aportado aos Açores, chegou a Lisboa, onde foi.
tão bem recebido de El-Itci, qne antes de saber da
morte de D, Garcia, logo o destinou pan lhe suei e-
der no governo, que denuJs lhe pertencia pela pi i-
meira via de suecessão ; c só depois foi inf-.n maeio
da morte do vice-rei.

Martim AtTonço, nomeado governador, não se es-
queeendo da sua capitania, deu varias providencias, e
se fez de vela 7 de Abiil de J5V1 em huma armada
de cinco nãos, levanda coinsigo os primeiros jesuítas,
que vieram a Portugal c foram á índia, incluindo o
Mestre Francisco Xavier.

Depois de alguma demora em Moçambique largou
deste porto a 13 de Março de 1SÍ2; e , tendo rece-
bido visita do Rei de Meiinde e feito aguada cm Suco-
tora, ferrou na barra de Goa a 6 de Maio.

Tomando posse dó governo, que linha D. Esfevam
da Gama, por lhe ter tcchdo a segunda suecessão , se
embarcou em Outubro para Batecálá, e expitgnaiuío
esta fortaleza por mar e terra a fez arrazar, depois
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de soílrer grande resistência ;e exposta ao saque; M

íacerfuimi. Tendo aprcstado liüfna grande armada pura

ir ao pagode de Tremei, ehtáminnòu-se por más m-

formações ao de Tebflicar^ cuja jornada bem cara

lhe custou. .
Havendo governado três annos e quatro mezes, cn~

tregou o governo cm. prospero estado ao seu gfande
slccessor D. João dc Castro, chegado no primeiro de

Setembro de íoío; — deixando a armada preparada;

pagos 4» contos dó réis de dividas velhas, afora Sáiml

cruzados em cofre.
Recolheu-se á Europa, e surgiu em Lisboa a dade

Junho de lõ'»6, aonde, passados tempos, deu novas

provas de sua resolução. Correndo boato dc que vi-

niiam turcos saquear as costas dõ Algarve, Martim

Aübnso, estando em ^conselho quando isto se tratou,

«ilereceú-se de ir contra elles no caso que tal se vcriQ-

easse, o que não teve cireito. A 8 de Março de 1332

se achava cm Alcoentre,. donde nesta data expediu

numa provisão a fim de concorrer para a Lbrka da

fortaleza da Bcrtioga.
Subindo D. Sebastião ao throno, e antevendo este

prudente conselheiro que a tão joven e incauto Rei nao

deviam de convir conselheiros experimentados, como se

verificou, lançou-se de fora antes que o mandassem;

e segundo deduzimos da Soldado Pratico (cap. 13) El-

Rei 
"veio 

a estar «pouco contente delle no obrar dos

seus negócios.»
Retirado da corte não se esqueceu das terras de S.

Vicente, as quaes, pelo contrario, «favoreceu de navios

e gente, que a eUa mandava, c deu ordem com que

mercadores-poderosos fossem e mandassem a ei ia fazer

engenhos de assucar e grandes f:;zèndas.» E dc lodo

alTastado dos negócios se oecupou de escrever a sua vi-

da, que deixou MS.;. c que foi-vista pelo incansável

eehde da Erieeira, na Bib, do conde de Vimiciro , - o

qual declara também iusigne em letras como nos feitos

ilustres—Tratou com a melhor gente do seu tempo,

incluindo- o grande Pedro Nunes, a quem propoz quês-

toes astronômicas, de que esle disíiueto mathcmaüco

portuguez faz menção no seu Tratado em li-37.

Falleccu a 21 de Julho de iof/i, e íói sepultado no

convento de S. Francisco da Cidade, na capella de

Jesus, que ediüeára.
Foi commeiidador de Masrarenhas na ordem de

Christo, alcaicle mòr de Rio Maior, e senhor do Prado,

e tombem de Alcoentre, onde instituiu hum morgado.

Foi nos conselhos dócil e prudente, firme na reso-

1 ução, intrépido na execução e forte- nos revezes: e,

para nos expressarmos com Diogo dc Couto, foi de

grandes pensamentos, e muito determinado. Era bem

npessoado, lhano nos gestos, de aspeíto agradável c de

aprazível conversação. Só lhe tem faltado na posteri-
dade, para ser eterno o seu nome c a sua memória

hum Jactntho Freire ou hum Corle-Real — já que o

seu manuseripto não viu a luz. — E quão interessante

não seria se aparecesse!
O retrato que apresentamos he feifo pelo da Ásia de

Faria e SoJSJ,/dc combinação cm a dcst.ivC.ao que dO

dc Gôa faz Diogo ríc Couto \. do que fomos obrigados a
lançar mão por nos não ter chegado ainda huma copia
que esperamos daquella capital dos estados poríuguezes
na índia. As armas são as competentes da casa do Prr.do,

F. A. dc Varnkagen.
(Diário ãe- Pero Lopes de Sousu.J

=>:*s«s=

; #mn>niimi> iBüiaisüiLSíD ws&smlüi
ROMANCE HISTÓRICO.

CAPITULO IK

Meia noite havia dado ha muito, quando liunra
sombra rápida como o pensamento, tendo-se mostrado-
no canto da rua veio parar em frente da porta ; abai-
xou-se, como quem procurava alguma coisa no chão,
e depois duas pancadis foram lá por dentro estru-

! gindo, e abrio-se huma janella:
Quem he que a taes des horas vem encommo-

dar-me?!
Jorge Ferreira Bulhão c aqui ?perguntou huma

voz argentina.
E quem sois vós, que o procurais ?
Clara de Eslevaes, tornou a mesma voz, depois

de breve hesitação.
A janella fechou-se ;¦ correram-se'os ferrolhos da

porta, e hum indio segurando huma bugia encami-
nhou a rccemchegada a huma grande sala, onde o
mais vergonhoso cspectnrulo se- oílerecia aos olhos ;
Iíogarth, Hogarth! falta-me o teu admirável pincel
para deserevel-o: seria atrevimento imperdoável, se

' minha mãos tentassem ¦: e ois de ti pintar o homem nw
mais abjerto eslado a que pode condu/.il-o a intepipe-
rança! não, minh :s mãos não farão a caricatura de
teus quadros, e já que Stirfalleccm forças para pintar
o meu, fique-se em sombras na iimgin-çuo de Vs. Ms.

Ciara de Estevacs caminhou com visível repugnância
até o meio da saia, procurando com tristes olhos entra
os qualro mancebos sujos de vinho e descomposfos
aquelle que aii a Iroux-er.i :

Jorge! disse ella, vendo que nenhum levantava
a pesada e.iheça.

Que vóz he esta ? disse Jcronimo Barbalho, esfre-
«ando os olins emjianados, e fazendo esforços para
levantar-se; que vóz tão suave, que parece huma mu-
sica do ceo! ó maidito Diogo Lobo-, tu me àtraiçnaste
com teus cangirüos descompassados!

Jorge!! bradou segunda véz a moça agarrando'

por hum braço o mancebo que despertara; com o failar
do outro, f,,;re daqui, vem commigo; Jorge Ferreira
levantou a cabeça, e ficou bom pedaço olhando o ai te-

rado semblante da moça, como que juntando as conluias
ideas, e depois cslcndendo-lhe os braços :

És tu, Clara ! porem, onde estou eu? ! disse,

olhando admirado á roda de si.
Em meio de hum grande perigo, meu querido,

sobre hum voicão quasi a arrebentar! foge daqui, Joi-

gc Ferreira; em pouco esta casa ficará cheia de soldados,

que o G-ivenK.üo; tu; pessoa vem prender-te, preiicier---
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tos iodos, ah! vem commigo, Jorge, vem commigo! ?
—: Quem falia ahi em soldados! ? disse cem voz Ire-

mula Lucas da Silva; quche da minha espadai cortarei
as orelhas do  E cahiosobrea mesa oppriiuido pelo ;
¦» inlio. como Jorge Ferreira, tinha feito, scin poder hum
t> outro dar hum passo.

Clara, vendo que o mancebo não se levantava para
seguil-a, agarrou-o por hum braço, e conseguiu lc-

- <vantal-o:
Jorge, meu querido Jorge, o tempo corro, c os

soldados não tardam ! vamos, eucosta-tc sobre o meu
liombro, que te ajudarei, vamos i

E foi conduzindo-o dc vagar para a porta da sala ; ,
porem antes dc «negar a ella cem archotes illumi- ,
naram a rua, c ouvio-se o pizar compassado dos sol- \
dados.

Tudo está perdido 3 disse Clara de Estçvaes çom
desalento, porque Jorge Ferreira faltando-lhe o amparo
da moça, que involuntário terror aOastára delle, cahio
redondo no assoalho; porem sem demorar-se hum ins- ,
tante, corre a trancar portas e janellas, armada de
forças sobre-naturaes, arrasta para hum próximo gabi-
netc o somnolcnto mancebo, e á primeira pancada que
soou na porta da rua, sahio cila para a sala vestida
com as roupas de Jorge, e encontrando hum chapeo
onterrou-o nos olhos, c foi tomar o lugar que o mancebo
Diária oecupado ; porem ao assentar-se deu com os pés
na espada dc hum delles, e baixando-se tomou-a bem
como os outros tres; acabava de o fazer quando o ruido
¦das passadas se fez sentir em hu«ia sala proxitaa,

Não he mister que entreis todos, di«-;o ella con-
trafazendo or som da vóz; basta que o Governador entre,
que não pretendemos resistir às suas determinações.

E lendo elle entrado:
Se quercis prender-r.os, senhor, aqui estamos,

aqui estão nossas espadas; porem fazei que se vão vos-
sos soldados, ficando apenas alguns para conduzir-nos á
prisão sem esle aparato, que porá em alarma todas as
ruas por onde passarmos.

,— Foi preciso que o vinho vos pusesse mansos!?
disse o Governador com severidade; ha quanto tempo
fucho eu os olhos sobre vossos desvarios? i

—.Senhor, nós estamos presos; atalhou a moça que
via com desassocego couicç r huma reprcheusão justa-
mente merecida.

Sim, estais presos, e eu serei tão rigoroso com
^vosco agora, quanto tenho sido indulgente : olá, Álvaro
de Estevaes...™.

Senhor, por sqaeaj sois, não f çiis vir esse ho-
mero para prendcr-iiosJ 1 lie meu inimigo, c não me
entregarei á prisão cm suas mãos!

Eu sou quem .mando, disse o Governador ali-
Tando com as espadas ao jmcío da outra sida; Álvaro de
Jístevaes, seis homens d'armas, c tu pana tonduzirdes
estes senhores, $ melhor poisada ü

. — Meu Dcos, salvai-nie !! disse baixinho a moça,
levantando para o céo as mãos.

No mesmo instante entrou na sala hum homem
ogigautadw, cujo rosto coberto por espessas barbas c

bigodes.tinha tão fera apparencia, que faria gelar de
susto qualquer dos nossos meninos de hoje apologistas
dos barbudos e bigodeculos rionzeis; era tal. giganto
hum desses homens como hoje não se encontram, hum
desses que seguravam montantes e vestiam saios de
malha, homens de -ferro como as armas qne os co-
briam, Álvaro dc Estevaes, que assim se chamava, o
qual segurando por hum" braço Jeronimo Barbalho,
levantou-o de «obre a mesa, e fatiando para os com-
panheiros;

Vós outros, Paulo c George Bayão segurai aquelle
que ali está inda atracado ao pichei; vós, irmãos
Frisões, aquelle outro, c vós, meus filhos, tereis conta
neste: para mim quero o que está vivo, quero aquelle
vergonhoso, com o seu chapeo enterrado alé os dentes.
Ah! senhores filhus-d'algo, que bem pftuca vergonha-
tendes quando se trata de furtar, ou seduzir humá
pobre rapariga.'

Que diabo queres tu?! di>se Lucas da Silva dando
hum encontrão no soldado nv o segurava.

Levar-vos a descançar cm bóa cama, senhor ca-
valleiro, rcspoiidco Álvaro de Estevaes, que as tem
preparadas o compadre Gonçalo Tachóx vosso hospede,
que será; Vamos rapazes.'

E saturam, sendo a ultima Clara Estevaes, que
como Vs. Ms. hão de ter reparado parece ter paren-
tesco com o cominandante da escolta ? eu creio que
sim; porem não he tempo de investigar isso agora,
mais a diante o saberemos.

Foram caminhando vagarosamente, por que os ires
mancebos não davam lugar a mais, e já tinham per-
corrido a travessa e rua, quando ao chegar ao largo
da Mizericordia hum alabardeiro do Governador se
chegou a elles, entregando a Álvaro dc Estevaes hum
p:ipeí lacrado.

Valha-me S. Braz I como he que hei rie ler esses
palavras com este escuro ? adiante, na prisão o faremos.

E se rôr huma ordem dc soltura, para que che-
gar lá? disse Ciara dc Estevaes com a esperança no
coração.

Ordem dc soltura?! estais a gracejar, * \or
Cavaileiro; o Governador não desfaz com os p»-» o que
fez comas mãos; demais eu não tenho vista de gr. to,

Porem vosso compadre Braz Fialho mora ali
Olé ! como -conheeeis vós os meus? e o mais he

fjue jurara eu porá salvação de miohYdma, que nâo
he esta a primeira vez que vos oiço faltar; desenterrai
esse maldito chapeo

Lede a ordem ! disse Clara affastando-se, por que
Alvar© de Estevaes acompanhara as palavras com
crto mtnimeiilo que quasi a descobrio.

Üta vá.! acordemos o compadre, para fazer a von-
lade ao senhor cavalheiro; porem se a ordem fôr
contra vós"?

Havcis de oomprila, qualquer que ella seja.
E dando mais alguns passos pararam junto de huma

pequena casa.
Quem bate lá dc fora ? perguntou rouca vóz da

mulher.



..O&TERjgtfii BÍUSILFJBO* •í
Eu, Álvaro, senhora Brigida dos Santos; abri, e

tende, paciência, que poucos instantes vos furtarei de
tomuo.

Abiio-se a porta, e hum como plusnlasma embru-
Hiado em Foto- lençol de eslôpa com. hum barre le de
dormir que talvez por ser de noite não parecia bran-
co, apresentou-se a receber as visitas i*

Uoldais por aqui esta noite, senhor compadre?!
Não; vou levar a bôa cama estes amigos : porem

recebi este papel em caminho, e quizera saber o «pie
elle me diz; ó senhoca comadre, chegai para cá. essa
bngia.

E leo:
—« Mando-vos, qwe deixeis ir livremente o* reteúdos

Jeronimo Barbalho Bezerra, Jorge Ferreira Bulhão
e Diogo Lobo; tendo em bôa guarda o que he nome
lucts da Silva ,

Lucas da Silva! repetiram a huma, vóz os dois
velhos comprdrès de Alvano-àe-Estevaes.

Vós o eonheceis 1 perguntou este-
Se o conhecemos! ? he o Creado da nossa filha Eu-

femia ; pobre moça ! e que fez elle, senhor Álvaro, par*
que seja reteúdo em bôa guarda pelo (iovernádor?'•M — £U não scir mas estou bem contente polo conhe-

*fp tardes, que por vida minha, nenhum quererá ser Lucas
da Silva; vinde cá fora mostrar-m'o- E-sahio.

O' Braz, salvemos o pobre moço?-! disse a velha,

puchando pelo lençol em que estava embrulhado o
marido, ü que. quasi, quasi. fica. como hum S. Sebastião
sem flechas..

Mulher*, isso não He possível?" seria preciso' en-

ganar o compadre
Pois iiea-te ahi,- e deixa comú- isso por minha

««tá..
F sahio atrai de Álvaro de- Estf vaes.

Ora olhai a cara deste, senhora Brigida; será
o tal?

Eu parece-me que não..... ahi não he este,
senhor compadre; vede que sou eu quem o digo,
não ^>|MPtcu marido L

'jZtâP, será?:
Não, este não-; por Santo Antônio vol-o asseguro.

Ora vede- este, deve de ser por certo ?!
Não. não! este não he Lucas da Silva, o filho

de Mathias da Silvi, o Cseado de minha filha!
Então, já eu sei qual elle he..
Que dizeis, senhor Álvaro!? exclamou a velha

aWrrada, julgando que tinha sido descoberta a frau-
dolenta mentira.

Digo-vos que o conheço agora; he aquelle ma-

gano, que ali está cora o< chape»- enterrado até os

queixos: bem me queria parecer que tanta vergonha
fri fingida e que se escondia para o deixarem m «is

àlirga, e poder eseapar-ser segurai-o bem rapazes-!
Purcm, eu não digo que seja-ellereplieou-a velha

tremendo; e pôde ser que vos enganeis..-.
Diabo! elles são quatro; entre elles está Lucas

da. Silva*, que vós eonlreceís muito liem como acabais
áe dizer; daquelles ires não he nenhum; quem pôde

ser, senão este?! Porem vamos sempre ver-Ihe
cara......

Náo vos íjcliegucis para cá! disse Clara arreba
tando a espada de hum dos soldados; eu mostrarei
meu rosto, porem ali dentro, e só a vós, senhora-'¦ Brigida, ou a vosso* marido.

O que elle pede he jusuv senhor compadre;
deixai-o entrar, que nós vos responderemos por elle.

Pois q.ue entre ; desconheço-me hoje com tantas-
indulgências.

E a mota entrou;, o que lá. passaram não sei, p<F
rem Braz Fialho chegou á porta e disse para o com-
padre,, que altercava com hum dos presos:

Senhor Álvaro hum desses Ires mancebos he Lu-;
cas- da Silva;. eu vou iuostrar-vol-o,

Não he preciso, meu compadre; aqui o tenho,
que disse por sua bocea o que eu pretendia saber. o
FelcntO' poz-lhe fim á borracheira,- já temos homem
comnosco, ficai-vos com Deos, que me vou eu a leval-o.

E partiram; Álvaro Eslevaes continuava por a rua
adiante, levando cm meio dt dois soldados Lucas da
Silva, os outros retrocederam, carregando ás costas
Diogo Lobo e Jeronimo Barbalho,- depois de lhes ha--,
verem despejado as algibeiras- para não hirem tão
carregados. A porta da casa de- Braz Fialho, que so
havia fechado logo que Álvaro partira, abrio-se no*.
vãmente, e a tia Brigida dos Santos lançou o delgado
pescoço cá para fora observando se licára- alguém por
perro.-

Nada vejo, Clara, disse ella vollando-sc paia
dentro ; podes sahir, e que o Senhor te. guarde até

que chegues a casa, e sempre! porem espera; Bra/,
por que não vais tu acoiupanhal-a ?

Não, eu irei só;'disse Chira de Estevaessahindo.
Vc as conseqüências de huma mentira no que

tu ias fazendo! disse Braz Fialho para sua mulher
logo que esla fechou a porta; mentindo-, não sai-
vavas o inanrebo, porque amanhã se conheceria «
erro, e elle seria novamente preso,, c perdins sem
remédio essa pobre moça; que se meu.compadre sabe

que sua filha anda por estas- horas, da noite fora de
casa rnata-a certamente, eu. o conheço bem. Treslou-
cada, rapariga l deixar-se perder de amores-- por hum-
iiiaucebo que não casará com ellar e que ha de fazer
sua desgraça mais tarde, ou mais cedo

Que dizes tu! ?.pois não he ella bem bonita?
Ai,. he hum dote bem pequeno para soberba

Qlho-d'algo, e bem funesto- pata- ella!.
Ora deixa-te de prophecias,.. que bem poucas mu-

lheres ha tão ioucasr.que eoiono eu se queiram casar
com iiingueiis..

Ah! eu sou de teu parecer,, e ainda vou mais-
longe; porem a desgraça he não haverem muifns
alguens, que se casem com mulheres do povo só por
seus olhos bonitos; Brigwla, eir- serrrprp ouvi dizer : —

Le com lé, e- cré coíb erél vamos- a dormir, que-
he melhor.

Vai tu, que eu não tenho somno^
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E se vou; fica-te ahi lamentando a sorte :5as

^mulheres loucas, que sc casam com peões como eu,
Clara de Eslevaes, que cm huma só noite vira tantas

vezes o abysnío prestes a devorai-a, chegou a casa sem
fôlego; e como não haslasscm tantos avisos c morti-
ficações, ainda a esperavam ahi novos perigos: seus
dois irmãos, que haviam conduzido Jeronimo Barba-
balho, chegaram primeiro, e allercaram á porta. A
•moça retrocedeo sem parar, c foi por longe buscar
o muro de hum pequeno jardim, que partia com a
horta de sua casa, que galgou com extrema dfflkíul*-
riatíc: alguns minutos depois, veio abrir a porta a
seus irmãos, que sem. reparar na vermelhidão de suas
faces, e arfar do peito, foram deitar^se depois de lhe
haverem dirigido virutenta apóstrephe por que os fizera
esperar tanto tempos talara sentou-se; seus olhos pro»
curaram diversão ás reprehençõcs, que a consciência lhe
murmurava, e foram encontrar hum painel de Santa
-Margarida- de Cortôna, donde ella os desviou logo,
dizendo tristemente^

-r- Criminosa, tomo tu toste, sou eu"! porem quando
chegará para mim a hora do arrependimento?!....

Mas por debaixo do painel, e chi cima de huma
mesa encontram elles acerto hum Arnadiz de Gaula,
livro em que ella estava lendo, quando vieram cha-
•mar seu pai da parte do Governador para ir prender
tis quatros mancebos? sua mão foi vagarosa até elle,
« trouxe-o aos lábios:

Oh! tu me deste coragem para salval-o ! disse
ella apertando o livro contra o peito.

Vejam "Vs. Ms. como hum livro pA.ic tanto! e
Aquelles que tiverem em sua guarda moças bonitas,
por.que r.s fêas guardam-se a si mesmas, aquelles
que as tiverem bonitas, tenham conta em arredar-
IP.cs das mãos, não aquellc, porque he innocenlc (c
ainda assim fez mal!), porem outros, que por hi ha

¦modernos, os quaes não sé dão coragem para com-
inctler loucuras, e praticar erimes, mas ate o ensi-
aiam detalhadamente.

(Continua)
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Quando o inimigo batavo pisava arrogante o sacro
mamado'solo do palrio Pernambuco, foram tantos e
tão gloriosos cs feifos obrados em obséquio da Pátria,
que paraxonsignal-os mister fora crescido numero de
volumes; nosso jornal fará mensão d'aqjicllcs que, ou
por mais ignoradas, ou por grandiosos o merecem.

A revolução portugueza de ifííO, fértil em aconteci-
fucnlos espanlosos, deu lugar, entre outros, a dois herói-
cos faclos, que a mão do homem mal pôde representar
aos olhos das futuras idades; faremos menção delles,
4ião só por: que realçam o que mais "xtensamente

pretendemos relatar aos leitores, mais ainda porque con-
.temporaneos parecem todos filhos de huma so von-

tade, e são frueto de humísô pensamento. D, Filippa.
de Viihena, condessa dAtouguia, armando cavaleiros
seus dous filhos D. Jeronimo d'Attaíde e Ò. Francisco
Goutinho, para que fossem morrer pelo rei, que o es-
forço e patriotismo de João Pinto Ribeiro assentou no
solio portuguez; D. Marianna de Leneaster, verdadeira
filha de Sparta,*repélindo a Fernão Telles e Antônio
Tcíles'da Silva j que só encontrariam sua mãi, se vol-
lassem vietoriosos e vingados do oppressor castelhano;
essas duas mulheres não fazem por certo córar as na-
ções modernas quando lêem o que a soberba Grécia e
Roma apregoam de suas matronas illuslres! A Europa,
África e Ásia tem mostrado quanto pode esse sexo frágil
cm lances arriscados; coragem, lealdade, devoção, pa-
triotismo, tudo cabe nessas almas que nos parecem
fracas, tão fracas; a America, o Brasil tem dado tam*
bem muitos nomes para o catalogo das mulheres il-
lustres.

Maria de Souza, mulher nobTe e natural de Per-
nfímbuco, desde que os H« ..andezes entraram a Pro-
vincia destinguio-se sempre pelo atrevido de seu dizer
contra as perfidias e crueldades praticadas por os
que se diziam protector«s dos indios, por os inimigos
que Castella escolheu para reduzir o Império Luso á
condição de Província hespanhola; manifestou sempre
seu aerisolado patriotismo, e por todas as maneiras;
porem o maior, aquelle que a levantou acima do
heroísmo de Filippa de Viihena, e de Marianna de
Lencaster foi que dando-se-lhe parte da morte de
hum lilho cm batalha com hollandezes, de tal sorte
soube vencer a dôr, e desterrar do peito a fraqueza
femenil, e o natural sentimento de mãi, que cha-
mando poT outros filhos que lhe restavam de li e
13 annos lhes disse com espíritos mais que de mu-
lher: <« Hoje, filhos meus, ealiio vosso irmão Es-
« tevão Velho aos golpes do traidor hollandez; e
« ainda que perdido teirha tres filhos e hum genro,
« antes vos quero persuadir. que desviar da obri-
« gação precisa aos homens honrados 11'huma guerra,
« onde tanto servem a Deos, como a El-Rei , • e
« não menos á Pafria: pelo que cingi logo a es-
« pada; c a triste memória do dia cm que a pondes
« na cinta, esquecendo~vos para a dôr, vos lem-
« bre para a vingança, matando, 011 sendo mortos
« tão esforçadamente , que não degenereis desta
« mãi, e daquelles irmãos!! ("') » Que não saiba-
mos o nome dos outros filhos de tão illustre ma-
trona !.... Levem estas duas linhas este pequeno brado
á eternidade a memória de tão illustre feito!

Os Srs. assignantes poderão dirigir suas reclama-
ções á esta Typographia , ou a qualquer das casas an-
nunciadas, para receber as assigoaturas.

(*) Brito freire, Nova Lusitânia, § 654 pag.
339.
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A cart» patente de 21 de Fevereiro de 1G37,
pela qual Salvador CoTÔa foi nomeado Capi-
tão Mor e Governador do Rio de Janeiro, he
lium documento honroso tanto para o interes-
íado, como para o-governo que lhe fez jus-
tiço^e por isso digníssimo de toda a publi-
cidade. Menos honrosa não é talvez a pro-
visão do Conde da Torre, Governador G**ne-
rói do Brasil, passada a & de Junho-de 1639,
em virtude da qual o nosso herde foi revés-
tido dc amplos poderes, efim de levar acfleito
o reforço e melhor organissção da milícia.
Pouco depois acs 6 de Setembro do mesmo
f nno, teve de ver nascer n'esla
cidade o seu primogênito Marlim "Corrêa de
Si?,"que veio & ser o primeiro Visconde da
Assaca.

No meado de f6í0, quasi simultaneamente
eom a noticia de haver tomado posse do go-
*emo d'este Estadjo o-1 * Vice.-Rei Marquez
de Mental vão, chegaram a seu conhecimento
cs motins e tumultos que em S. Paulo ha-
viam oecasionado as providencias que tenta-
Fam pÔF em execução os Padres da Compa-
nhia, para reprimir ou terminar o captivei-
ro e trafico dos indígenas; fundando-se em
muitas leis e instrucções do Governo de Por-
higal, e n'uma buila por elles oblida do
Papa Urbano VIU, em que lhes concedia ou
lhes perroiltia arroger-se para este fim de
poderes temporãos. Salvadcr Corrêa julgou
com razão do seu dever cumprir as leis eon-
forme os JesuPas reclamavam;; se b^iíi que
não podia deixar de conhecer que dava um
passo contrario, não só lahez aos seus in-
teresses, como eos da maior parle dos ha-
bitante&do Brasil-, dos quaes tiguns eom a
Fealisaçio da liberdade dos índios ficariam
reduiido3 a mediocridade ou a indigeaeia,
eomo se viu weeder a muitos qu,-ndo o
Ma*quez de Pombal fa: pôr em execução
8& leij a tal respeito promulgadas. Pt.-rem
toda a opposição que no tempo de Salvaior
.Corrêa se experimentava existia só na pro-
vincia de S. Paulo. Para evitar que e~4a ei-
dade do Mio de Janeiro se levantasse com

.as mesmas exig ncias d'iquella província,
convocou o prudente Governador pr curt-
dores para huma concordata do povo com
os Padres da Companhia, que se celebrou
do dia 22 de Junho. Outro tanto quiz pro-'mover 

na província de S. Paulo Em datas
de 6 e 23 de Setembro escreveu aos habi
lar. tes de S. Vicente, estrenUando«lhes o te-

rem-se em tal assumpto conduzido com su-
perioridade absoluta, econvidando-osa imitar
o procedimento dos d'esta capPaL Estas ios»
tancias fora-m baídad.s, que os habitantes da
dita província estavam de tudo decididos con-
tra as aovas providencias que i>m de frente
á £eus interesses. Assim o caracter in^êpsn -
dente da pn vincia de S Paulo a fez precur-
soja do banimento da seita jesuilsea. que, se
acazo linha alguma vez em vuia o interesse
espiritual e eorporar dos neopbilos, quí.zt
sempre fazia reverter o resuMade em exclusiva-
utilidade da € mpanhia.

Salvador Corrêa vendo frustradas es sm»>a-
ça<% procurava em Janeiro do anno sesfuiote-
captiv&r pelo brio os ânimos reudt^dos,
recommendando lhes que fugis«em de obscu-
recer os seus muitos st .içcs á Coiôa P-»rlu-
gueza, com a pertinaz persistência na reeaki-
tração ás ord« ns superiores: E- tes í itivos Brai-
sileiros foram surdos a tes reclamações, e-
hum novo acontecimento, grande em ú e tn>
seus resultados, lhes flimentou esperanças
novas et» suas pretenções.

No primeiro dia de Dezembro de 1640 re-
benta ra na raelropote lusitana a revolução
que motivou não exceder a 29 annos o periodo
da sujeição a Castella dos territórios em q-qo
a lingua portugueza fora cultivada, polida e-
prop-'g"da á custa de trabaíiios. despeza?, e.
sangue.—D;.João IV foi tamb"m acclamrdo
rei em todas as capitanias da Bahia para o
Sul, medra-ndo só- o tempo necessário pi<ra

: eclioarerii tão li>nge es bpad->s meirepoliíano :.¦
no Rio dr Janeiro s&arem três me. e- depois.
Sal¥âd«r Corrêa julgou dever tirar partido
do alvoroço e expeeiação deixada por esta-
rápida mudança, i fim de ppaí-igoar os ânimos-.
Em Maio e Junho escreveu de noto p.va as-
vülas da memioiada província, convceando
com a maior destreza procuradores do povo.
que levassem a cabo hima boa ei rnpoMçío-
coni os Jesuítas. Porem as sua? esperanças de
bom êxito se desveneo ram.. Os Paulistas com
o espirito ainda alborot- èo , e desvanecidos
pelo heroísmo praticado na sua revolução,
fora ai surdos a todas es propo-la ; protesta-
ram contra tudo que fosse libertir os Sn-
dios,. 8 tirai os do seu Sí-niço de eaptiveíro.
Àrgu-mentave.m estes outros Brasileiros u'co-
tão, para manterem e apoiarem a rscra\a-
tura indígena, eom as mesmas rafõ>s que
ainda obrigara (S Brasileiros de hcjeajer-
miUire tolerar no seu Livre krrP.oiio-? con,-
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servíçáo da escravatura a riçana. — Por tan-
to, fe tal pretençâo rão pudera deixar de
ser ao presente indeferida pelas idèas lumi
apsas d# phiksnphia moderna, não tie jus-
to que s«j* vituperada e condemnada cru-
cimente pelos que no mead> do século 19
conservam a escravidão africana, por em
qjantojulgada indispensável para o progres
so da industria. Cuspir em iaes casos in-
famias contra as gerações passadas por seus
att->s, valo o mesmo pue amaldiçoarmos os
nossos c >m opprobrio e ignomínia.

Porém, como dizíamos, vendo Salvador Cor-
rêâ frustradas as diligencias que por esciipto
fzi2ia para soctgar por alguma forma os po-
tos de S. Paulo, formava planos de ir pes-
soalmenle terminar e^tas questões á mesma
província, quando despachos e instrucções
que recebeu o fizeram resolver definitiva-
mente. Cheg >u lhe datada de 15 de Agosto
a confirmação da carta patente de 21 de
Fevereiro de 1637, e demais o titulo de Go-
vernador Gorai e Administrador da Rapar-
lição do Sul (io Brasil), que passava a con-
prehender o Espirito Santo; vindo igual-
msnle disposições para o nosso Governador
confirmado inspfcionar e lavrsr as minas des-
cobertas prlos Paulistas, e para abalsr as
deso dens promovidas pelas exjgencias impru-
dentes dos Jesuilas. A 19 de Março entre-
g>u Salvador Corrêa o governo a seu lio
Duarte Corrêa Varqueanes, e partio para
Santos, onJe se viu obrigado a ter nrior
delonga do qua talvez esperava For quan-
to a villa de S. Paulo, temendo ser for-
cada á adopção de algumas medidas, qce
lhe csusssse irremediável prejuízo, foi-se in-
Ci.mmunicavei comas villas marítimas, trai-
eando os caminhos, e mostrando-se rebelde
85 insinuações do Governador Geral. Salva»
dor Corrêa escreveu-lhe em Setembro huma
carta declarando que lançaria lium véo no
passado, e te recolheria a esta capital tt elles
viessem no que convinha ao regio serviço.
Proveu que se elegessem a maior numero de
votos 48 procuradores, os quaes se obri-
gari m com os oíficiaes da Câmara a pres-
tar obediência ás oriens superiores; a per
mittir que fossem as minas administradas por
fez empregados nomeados por elle Gover-
nador; a fazer desempedir os caminhos, e
terminar as disençõej com os povos dc serra
abaixo. Reuniram se os procuradores, e as
eondiçõos foram satisfeitas, de forma que Sal-

Víffaor Corrêa em breve voltou ao Rio de
Janeiro deixando tudo em paz. Pelo alvará
e regimento de 26 de M<*rço de l<54i foi no-
meado General da ffota então ordenada " 

para
escoltar e proteger os navio3 de commer-
cio do Brasil, Em data de 3 de Junho do
mesmo anno foi encarregado com ampijs po-
deres de dirigir a exploração d3S minas, em
cumprimento do regimento de 7 do mesmo
mez. Lemos que n'esta ccca&ião Ibe foram
feitas promessas mui lucrativas e honrosas
para quando lévass3 a cabo as ditas explora-
ções, e com vantagem decidida. Também te-
cebeu o despacho para hum lugar de dc-
putado do Conselho Ultramarino. E como de
todas as suas obrigações julgasse então de
mais transcendência a de General da frota,
delegou os poderes das outras, e no desem-
penho d'esta, tendo por r pitania o galeão
por eiie concluído n^sle Estado, ftz trez via-
gens a Pcrtugil, em a primeira das quacs
chegando com trinta e sete velas, amanhe-
cenio defronte do Arrccife em 12 de Agosto
de 16í5, deixou por esta occasiào grande
socorro em Tamandaré, que muito concoi-
reu aos buns suecessos de João Fernandes
Vieira.

Foi ao depois lembrado pelos seus admira-
dores, ou'pelos seus emulos para soecorrer o
reino de Angola, estabelecendo alli um pre-
sidio que protegesse o commercio portuguez,
anciado depois da morte do governador Souto
Maior. Conjuntamente com esta nomeação
recebeu ordem de vir toniar as rédeas do go«
%erno d«s trez capitanias pertencentes à Re-
partição do Sul, para que aqui, em quanto
esperasse í,s f jrças que lhe deviam ter envia-
das, promovesse a sua def-.-nsão e a agencia
dos bastimentos- para a armada da Bahia e
tora a jornada de Angola; enviando-se-lhe
para islã melhor conseguir huma amnistia
geral a todos os compromettidos. Aconteceu
que chegando a barra d'esla-bahia a 23 do
Janeiro já squi encontrou os cinco galeões,
com que nâo contava tao breve, de todo
prestei*. Apezar de ser pouco o tempo de que
podia dispor, não deixou de apregoar por
todos os modos o damno que resultaria ao
Brasil, se ficasse Angula em mãos inimigas,
pondJraodo igualmente as vantagens que vi-
mm a este Estado da occupaçáo d'aque!le
reino. Estas zelosas deligeiicias produziram a
somma de oitenta mil cruzados, donativoavul-
tado exhorbilante por certo, e por ventura
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ruiroso para esta praça, como ao depois se
viu. Esta som ma pe.mitüu mi-se
mais dez vasos com a competente aição
e munições, alúm de 900 homens de opa de
desembarque. Destes últimos \aos foram
quatro arranjado; a fxpens?.s do Gcvernadcr.
N'este tempo cuidou também de alguns ne-

a de c.rtüS terras nos
C?mpos de G Hacazes.

Sahiu do porto do Rio de Janeiro a12 de
Maio, e, e ordenava o s< u regimento,
dirigiu -r e ao de Quicombo. Saltou em ierr ,
c depí is de examinar o lugar enr que se ihe
mandava fazer numa Vitoria, convocou em
conselho todos os offieiaes, e lhes expoz que
tinha inslrucções para não quebrer as pazes
com os HetSandeZes; porem que não existindo
estas já de f<ict«», pois que os» Portuguezes all>
residentes vi.iam d< baixo da opprcssão e de
vexames, julgava achar nomesm> regimento
suflicienle pretexto para se fazer a guerra.
Este parecer foi por tod< s approvado, e se
decidiu que se diligenciais começar por
tomar posse da capital. Embarcada dd novo
toda a gente, foi com a frota d*rnandora
barra n'Angola. D'ahi envi-u lium parla-
menlaiio, intimando aos ííolland.zes que ca-
piíulassem. Para responder pedin m est< s ul-
timos oito dia , talvez com tençõJs de entre-
tanto cuidarem de preparativos. Salvador as
previu, e concedeu sò quarenta e oito horas,
passadas as quaes, como o inimigos e decidisse
a resistir, fez desembarcar a hum tempo toda
a infantaria. Sitiarem os expedicionários em
terra sem resistência, e marcharam sobre a
cidade c m o general á sua frente. De noite
aproveitou-se para Ieva.itar duas baterias
eon'ra o inimigo, e depois de se bater em
brecha a fortaleza de S. Miguel, em que este
se a nave, mandou dar o as ai ti.

As tropss de oalvador houveram-se com
inexplicável bravura; ficaram mortos sessenta
e trez csmbitentesf afora muitos mais feridos
Porem a resistência foi também vigoro a, e os
atacantes se viram obrigados a retirar. Os si-
tiados, tendo presenciado o vigor e audácia
dos atacantes e o valor do general im gin^rarn
qun tal retirsda só tinha por fim dar fuiego

,ás tropas para emprehenderem novo issalto,
vendo-se já com a fortaleza arruinada, e re-
ceando-se de não poderem resistir a segundo
afsallo, propuzersm as condições psra a capi-
tulação. Salvador Corroa assintiu e.n todos, e
abertas as portes da praça s&feiram d'ella mi! e

cem eoldados, entre ífôltandeíes, Franeez«*s e
Aiiemães, e qua&i outos lailos negros, que
so Vexavarnao ver o pequeno numero a que
fe tinham rendido. Passou-re esta celebre ea-
pitulação, ei nos annaes angolenses,
a 15 de Agosto de 1648. l)'ahi a GO dias esta\a
toda a costa drAngi Ia evacuada dos Ht Man-
dezes. El-Kei o rernunerru d'esta ícçáo dan-
do lhe por supportes das suas armas dois
AMeános. Àcomrnetteu depois o Rei do
Gongo, fazendo assalto ás terrss de mais' qua-
torze. sovas, qrte tinham sido inimigos dos
Portuguezes. A Uainha Ginga só a poder de
reiteradas e humildes fuppli-;s conseguiu o
perdão. Depois de governar este remo pi f
três annos, voltou ao Rio de Janeiro, trazendo
muita escravaria africana, d-m ci-j s br ç<>&
suppriu em suas ti rras os dos indígenas. Em
1652 se achava em C n.pos, e ehi fundou o
templo de S. Salvador, cuji administração
ficou aoffBentdioiinos. [Coitlinu t.)

RIO DE JANEIRO.
ARTIGO i.°

Não hom do? câbeços, como diz Ptzarro ,
porem o raoote, que hoje chamamos Castello,
teve n'outfêS eras nome dn S Januário; e as
duas ladeiras numa dasquars vem morrer no
largo da Misericórdia, a outra no breco do
Gotcvello foram chamadas do C. Ilrgio : foi no
alto deste monte , e na baisa pelo lado do
msr fronteira ao Oriente, cot rendo mai* pa a
o, Norte, do qoe para o Sul, que teve começo
a cidade de S. S«bòSttão do Kio d« J-tneiro,
iançaodo lhe os fundamentos §< u primeiro
capitão fiiór e governador Estfcio de Sã ^elos
fins do anno do Senhor 1563, regendo o reiao
á» Portugal a Senhora D. G;itharina á'Au tria
na meooridade de seu augusto neto o Senhor
liei 1) Sebastião. Sendo lio encontrados os
escriptores que cônsul ei a re?peito do ar.no
da fundaçã-.) d-.sla cidade, e mesmo do neme
des.-u fundador, razão he e necessidade dizer
porque motivo segui a opinião dese, i u da ¦
quHle em pr> juizo da de outros; sen i íí lsez
mais extenso do que permiltem as paginas de
hum jornal, porem a negligencia, a este res-
peito, de quant s tem tralsdo a historia do
Brasil, e o interesse da m teria me deseul-
parão por c^rto para com os leitores.

Lê-se em VtscoacelJos, CSironica da Com-
panhia de Jefus, que Esiacio de Sá, sobrinho
do Mendo de Sã, 3 ° governador geral, partira
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do Lisboa no principio de Janeiro de iS6í
e.nn expressíi ordem de assentar povoação
na enfiada do Hio de Janeiro chamaJa pelos
indígenas Nicterohy; he fácil de provar-se que
Estacio de Sá aportou á Bahia nese mesmo
mez e anno, e quu por tanto sahi) de Lisboa
em fias de 1563, ou que, se c« m effeito dt ixou
o Reino em principi >s de iõ64, tendi apor-
tado á Bahia, recebido ps inslrueções e soe-
corrosde seu tio. nio chagou ao Rio de J«,-
neiro a 6 de Fevereiro de«te mesmo anno,
coinv se vè nos Annaes do Rio de janeiro
manuscripto existente na Riolioíheca publica
desta corte (capitulo 8.°) cujo autor segue a
opinião do mesmo Padre Vasconcellos: porem,
f«is e qual fosse o mez e dia, em que KsUciò
de Sá chegou á barra da enseiada do R:o de
Janeiro esta primeira vez, o certo he que nada
fez de notável, ou porque lhe fitassem em-
barcaçõa.i ligeiras para desembarque, como
asseveram huns, ou porque julgasse pequenas
as forças que trazia para baíer os Fraoc^zes
confederados com os Tamoyos, como outro
querem, partindo para S. Vicente,ou Espirito
Santo, que em todos dous lugares tocou elle
Preparada e bastecida a armada, que te c>m-
punhal de 6 náos de linha, alguns barcos iigei-
ros, e9 canò.s de Índios p-jrHo segunda vez
para o Rio de Janeiro, onde entrou, nao em
princípios de Março de 1566 como quer Pi-
zarro, mas em Março de 153'í, como se 16 em
diversos autores, e logo m -straremos; «-aliando
em terra, começ-ui de foriifi-ar te junto ao
rochedo pyr-uiidal, que de sui forma torrr u
o nome ds; Pao d'Assuc-r. e o primitivo n«..m-
que tivratn es a> fortificaçõ^s e primeira |.o-
voação nã«> o ene >ntramo>;, que só depo s de
muito se lhe ehunou Villa Velha, como bem
?e vè de .'eu nome: mas era o lugar, nào só
por falta d'agua, como por s r apertado e pou-
co seguro, por isso Ehtacio de Sá abandonan
do-o pouc s muzes dep is veio a^enter me-
lhor e rn-tis crescida povoaçao n > lugar cha-
ma J > muito tempo P rto li Piassába distao-
te huma légua da.primeira f .niíicóção. O
Pr.dre Luiz Gonçalves dos Santos no 1.° t m
das Memórias p-ra servir á historia dí> RHno
do Brasil pag IX da introdução diz que Men
do de Sá tem a gloria de ser o fundador da
cidade de S Sebastião do Kio de Janeiro;
Laet, na descripçao das índias Occidentaes
livro 15, capitulo 1S, 8 outros escriptores es
trangeiros assevera rn íer sido igualmente Men-
do de Sa, quem não só a fundara, mas até tra*

cara por sua mãn o plano da nova cidade;
Antônio Duarte Nunes, autor da Memória do
descobrimento o fund- ção da cidade de S, Se-
bastião do Kio de Janeiro, inserti a pag. H9
do i.° volume do jornal do lastituto Histórico,
a segura gravemente que os fundamentos das?
cidade foram 1 meados por o Governador geral
Mendo de Sá e depois da morte de Estacio do
Sá; emfim Pi/arro, pag 22 do 1 ° tomo áhS
M morias históricas do Rio de Janeiro, erra
com todos estes e com outros muitos, que nao
repetirei par» não ser polixo, Piztrro, que
a pag. 65, in /tue. e pag 66 do tom > 7.° des-
troe sua me-mi obra: poucas palavra» b.ntarn
para nmstrar ciara e evidentemente que a fun-
daçao da cidade d-S Sebastião começada na
ponta, ou Porto da Pias-ába,onde existe hoje o
Arsenal de Guerra, ao igo Fone de SanfYag»,
foi em fins de 1565, e que seu fundador (oi
Es.ar.io de Sá. Ninguém oaverá que assevere,
e impossível será provar-se que a primeira
povoaçao junto do rochedo —Pão d'A.KSuear —
leve n une de Cidade de S Sebastião, e s* rve
de. rgum ri':<\ inda que le\e, o titulo de Villa.,
om o desj^nativo de Velha que dep >is iho
foi imposto; que a Cidade de S. Sebastião do
Bio de Janeiro foi começada a fundar antes do

. l.5.67..1prova-o a provisão pasmada p Io Gover»
nador geral e nao p,>r E tacio de bíi a Fra»~
cisco Dias Pinto, rn qo-d $*. lfi'. — Provido na
Alcaidaria mór por serviços feitos a S. Alteza
na povoaçao da Cidade de S Sebri-Uão. e no
ediíicamento deli-; esla provi ãr», dizem huns,
pasmada a 18 d.5 N v^nibru de 1565. e ouír.s,
com Pizarro, que em 1566; quer fosse em hum,
quer em outro an^o pas»»da grm Plante pro-
ví?ã ¦, m-slra elia, e .¦» ?uto de po.se. registra-
dos no i ° ií ro da Om-ra, que havia hu-rr»
Alçai íe da Cidade de 8. SebasMão em 1566,
c«mcedo: ora bun. Meado de Sá, depois da
derro'a de Vilb-gaignon, não voltou ao Rio
de Janeiro senão em 18 de Janeiro dft 1567 a
s 'cc irrer-eu sobrinho; Estacio deSá f«i quem
deo po.se ao Alcaide mór Francisco Di;rS Pin-
to, e Pizsrro vai inda m'íi>loe*e, asseverando
que p«u elle foi provido na Alcaidaria ; c< mo
he pois qu<* a G.daJe de S sebastião começou
de se editicar dep' is da morte de Estacio de
Sá, e Mem de 1567?

Estacio de Sá, o illustre, primeiro capilão
mór e governado? da Cidade de S Sebüfti; o,
foi incon'estavelmen'.ereu fundador, ningut-Bi
tente roubar-lhe sua gloria

[Contínua )
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ROMANCE HISTÓRICO.

CAriTll.O III.

Na manhãa do seguinte dia não se fali a va cm outra
«Sroisa, que senão nos acontecimentos da véspera á

imite, rclatando-os cada qual a seu gciío, adulleran-
ílo-os huns por conveniência, -outros por costume;
mire os chroidsliis demais fé contava-se a lia Brigida
dos Santos, que levara toda a noite a concertar seu
lonuinre, opresenlando-o logo bem cedinho â sua vi-
«jnha Fngracia, quando esta, como solda todos os dias,
viera á sua---porta para pedir fogo: só havia sido
respeitado humnome, a de Clara de Eslevaes, porem
seus desatinos relaíarani-se porque eram mui curiosos
para que se lhes perdoasse, mas esta circunstancia
necessária, íoi de terríveis conseqüências por que abrio

¦ largo campo á maletíicencia. Bescal.ia o sol por detraz
das montanhas, que ao poente fecham o formoso valle,
por onde em todas as direrções se estende hoje esta
Cidade, quando trez cavalleircs pararam no alto do
.monte do Desterro, pouco mais ou menos ali por o
jfigsr, onde. vemos hoje o Convento das freiras dc
Santa Thereza, e o que ia na dianteira porque o ca-
iiiiuho não dava para que fossem dois emparelhados,
voltando o rosto sobre o hombro esquerdo ficou im-
inovH iicin instante, e depois exclamou, estendendo
o braço:

Lá o vejo,-senhores, a tremular com* a viração
da farde! Diogo Lobo th este huma feliz lembrança!

E os dois -companheiros voltaram-se para o mesmo
J.idi->.

Sim, sim! disseram ambos; hum galhardc-te ver-
iiicüi! cabido peia muralha, e tão comprido que
quando o vento o deixa quusi vem beijar as ondas.
Man, ruuliiiuoii o que piimeiro íaliára, se d'aqui até
ás ci.ze ua noite o liierem removido para a Lida-
delia ?

Nesse coso não servirá o galhardete por que o
não enxergaremos cem o escuro da noite; porem te-
n-ruos na praia de Sania Lmia, Ires fogueiras, que
nos verificarão esse teu pensamento; duas, se o fio-
vernaiior o tiver mandado para onde primeiro esteve,
e jie.ma, se o lnb,ir para onde o levarem lor tão
o< culto, que o nao possam descobrir seis penetrantes
olhos, que vigiam os passos de Rodrigo de JJirunda,
e de Lourenço de Mendonça.

Bravo! exclenmrai.n os outros dois; o continua-
• ram- a andar.

Depois de haverem caminhado bom espaço, encon-
líarans-se com alguns homens de pé, que pareciam
r.gui.rdal-os; e deixando a vereda da chapada come-

; çanun » descer o monte pelo lado do sul, caminhando
üdi.in-r deües os peães que com fouces cortavam aqui
«• aii a!g-ini ramo, que embaraçava a estreita, tor-

-t»esa c íngreme picada: quando chegaram á fralda
do monte, já a lua se havia levantado no eco, e
>ua luz punida atrasessamio por entie os ramos das

arvores vinha quebrar-ee sobre as armaduras pulidas
dos cavalleiros, que ..caminhavam vagarosas, levando
os peões os cavallos á brida para que não se de*-
viasseih do carreiro perigoso e único caminho erttro

, o tremedal, que foi esse Campo do Machado e La-
rangeiras. Depois que chegaram á Praia do Sapateiro
que • nós hoje chamamos do Flamengo, homens dc pé
c cávaí leirôs apertaram ò passo, e em pouco alcan-r

çaram o extremo, onde sobre as pedras ardia huma
vastíssima fogueira ; hum assobio perlongado fez sahir
dos maios, que cobriam o monte da Gloria, vinte
homens, metade dos quaes estavam armados de cs-
padas e rodelas, cs outros traziam remos.

Que tendes para contar-nos? disse hum dos ea-
vallciros para os homens d'armas.

Nada, senhor cavaileiro, respondeu hum d'entre
elles.

E a praia?
Alé agora, que são nove da noite, tem-se con-

servado cega; ninguém olha de lá para nós.
Então canoas ao mar, c Deos corn nosco; mão§

á obra rapazes.
Os cavalleiros apearam-se, e os pões puzeram a

nado três compridas canoas, onde se embarcaram
todos ficando apenas dois dos que haviam acompa-
nhado os cavalleiros segurando os três cavallos, e hum
mais que já ahi estava arreado e prompto.

Tendo as canoas largado a praia, fizeram-se au largo
por hum pouco; porem como se huma resolução
súbita tivesse mudado o pensamento d'aquelles que as
guiavam voltaram-se rapidamente todas três para
a esquerda e dando a popa á barra partiram corno
flechas em direilura ao Forte dc SanlTago, a cujas
muralhas em breve se atracou huma com temeroso
recato ficando as outras duas largas, mas cm pequena
distancia do Forte.

Ainda hum dos remadores da proa buscava com
as mãos na muralha huma fenda em que pudesss
encaslalhar o gancho de hum cabo para amarrar a
canoa, quando do alto se desenrolou huma escada
de corda, cuja extremidade veio cahir no mar junto
delle, e a pouco espaço hum homem desceo por ella:

Cia! disse em vóz baixa hum dos cavalleiros,

que vinha dentro da canoa, a qual peiiongandr.-se
com a muralha recebeu dentro o que descia, e que
não era outro que senão Lucas da Silva.

Fizeram-se ao largo outra vez; e depoisemproando
com a terra desembarcaram no mesmo lugar, on<l«
haviam Ceado os cavallos, e pelo mesmo caminho vol-
taram ao monte do Desterro, que desceram, c em vez
de tomar o caminho da Cidade, endireitaram por huma
senda que havia na raiz. do monte, e que se chamou
Mala-cavallos por ser de difiic.il transito.

Caminharam apressados quanto era possível, por quo
o que deixavam feito devia ler feias consequecias, e.
o dia aproximando-se faria com que os reconhecessem,
apesar de que dentro de tão cerrados maios mais de-
pressa se encontrariam animaes ferozes, que criaturas
humanas; caminharam, e com a primeira luz do dia
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«negaram a huma soberba lagoa, que deixaram á di-
roila subindo pela encosta de hum monte, torneando-o
sempre em ziguezague já com o so! fora; pela volta
do meio dia flzeram alta em mima clareira, e depois
de breve refeição tornaram a caminho: era noite fe-
«liada, quando pela segunda vez pararam, tendo cami-
uhado mais de seis léguas em todo o dia para chegar
ã fraldai do Andrahy-Grande. Aqui os deixarei, para
voltar com Vs.Mes. á Cidade, onde a fugida de Lucas
da Silvia, presenlida logo de manhãa cedo, havia in-
flammado todos os espíritos. Muitas casas foram cer-
eadas, dando-se-Ihe'rigorosa busca; o Governador e
Lourenço de Mendonça fizeram meudas indagações;
porem como o murmúrio poupular nascia de alTcctos
diflerentes, a deligeneia das authoridades calou huns, e
satisfez a outros, de sorte que dentro em hum mez
todos se haviam esquecido das scenas da noite de 19
de Setembro, da fugida de Lucas da Silva, a do des-
apparecimento dos c*ros três mancébos, que nao
deixaram saudades a pais e maridos: só huma pessoa
não pudera varrer da memória a lembrança dc hum
dellcs, Clara de Estevaes, pobre moça !! Com desasso-
cego vira ella seu pai sahir huma e muitas vezes nas
deligencias que o Governador mandara fazer, e ler-
riveis horas d"aaguslia passou té que elle chegasse,
trazendo-lhe noticia alegre e consoladora; este estado
du continuo receio era huma diversão para sua alma
ísheia de amor ; porem depois que decorreram alguns
mezes, e que cila vio seu amante fora de perigo, a
saudade veio assaltaf-a, a saudade espinho do coração,
qtte secca a existência. Assim como no principio de-
íejára ardentemente que fosse tão oeculto o eseondrijo
dos cavalleiros, que ninguém desse com elle, assim
se desesperava agora por descubril-o, interrogando
Iodo- o mundo em sua desesperação e inad-everteneia :

Não se iííc dava de apostar, dfese hum dia seu
pai, a lempo que ella pedia aos irmãos novas dos
ravalleiros, náo se me dava de apostar que Susana
de Froes sabe onde elles se aUijKiram!!

Clara fez que não tinha ouvido a exclamação de
seu pai, e logo que poude correu a casa du manceba
du Lucas da Silva.

Inda ha neste mundo hum ente, que me pro-
cure?! hum ente que não se envergonhe de ouvir
minhas fallas, de oüiar para meu rosto?! disse a des-
grHÇ.ada Susana, levantando meio corpo de sobre a
miserável cama, onde a relinha huma febre lenta.
que a minava.

Clara tapou com ambas as mãos o rosto; tapou-o,
por que lhe vieram ao pensamento mil coist-s, taes
couto a infâmia que morava dentro dessas paredes,
e que parecia enterrar-lhe suas compridas e recur-
¦vados garras;, os desvarios, e agora a miséria dessa
vi-ctima da desgraça, e ale os seus próprios.

Quem és tu e que me queres? continuou Su-
íoiia de Froes.

Consolar-te, jâ que ninguém se chega pare ti;
aeouipanbar-lc em tuas lagrimas, porque sou tôo des-

graçada Mina tu mesma l

Susana abanou com a cabeça, apontando para hinw
banco meio quebrado:

Sentai-vos, e dizei-me como he que a compaixão,
que por mim mostrais ter, peneirou em vossa alma;
porem não gasteis palavras em consolar-me, por que
hão chagas, onde o remédio não aproveita.

Clara de Eslevacs senlou-se, e contou-lhe como ama-
va Jorge Ferreira; pintou seu desespero com exalta-
cão, e acabou rogando-lhe que se sabia onde se oc-
cultavam os cavallciros lh'o descobrisse.

Desgraçada! como he que tendo em mim lão
terrível exemplo não abres os olhos ao perigo, não
enxergas que igual sorte te aguarda?! Eu não sei
onde essas feras se açoitam, porem se o soubera, não
seria a ti, enexperta moça, que eu o diria; seria ao
Governador....

Que! pois entregarias Lucas da Silva ao esr-
cereiro?!

Ao carrasco o entregaria eu l
Por que nunca o atuaste isse Clara de Estevaes

levanfando-se para sahir.
Nunca o amei! ? O"que tu não sabes como fere no

inlfmo d'alma o despreso de hum homem, que aniamosr
e que nos abandona! Ouve-me, não te vás, sem que
eu tenha arrancado de tua alma essa paixão, que !e
fará desgraçada toda a vida i não corras á tua [ter-
diçíto, ouve-me!

Porem Clara já linha sabido, e não lhe ouvia as
palavras. Susana ficou muilo tempo immovel com es
olhos pregados na porta, como que esperando que
ella voltasse; depois deixou cahir a cabeça para o
peito.

Assim fiií eu, disse por fim desprendendo hum
profundo gemido; assim fui itisettsala e amante: porco*
esla não ermrará, corno eu choro hoje! não que a
salvarei, apesar seu das unhas desses monstros. A
morte, que íanías vezes tenho chamado,, não me tocará
antes de s. ivai-a-.

K atirmi-se fora da cama, revestida de forças sobre
naluraes; vestfo seus a-udrajos apressada,, e sahio sem
saber pura onde fosse, por que essa, que queria sahar,
encobrira-!ite o nome, e tão pouco lhe dissera onde
morava. Cançuda de correr ao acaso, sentou-se na
soleira de huma casa, e ou porque o excrcfcio vio-'
lento que havia feito agravasse a enfermidade que a
matava, ou por que sendo o enlhusiasmo qne fite-
dava forças, 'e deslruiiido-o a inutilidade de sua busi-a

prevalecesse o corpo molesto sobre a alma enfiaqne-
eida, como quer que fosse, Susana ia perder os sen—
tidos, quando hum braço vigoroso a sosleve:

Esfás doente, pobre mulher'? disse o que ase-

gorava; he talvez fraqueza, porque eslás tão-magra....
o Clara, dá-me hum copinho he vinho para est*

pobre! Entrai cã para dentro; não se- diga que Al-
varo de Eslevacs deixa morrer na suteira de sua poria
os desgraçados, e que seu coração condiz com a leroii—
dade do semblante. Porem Susana recusou a segunda
offerta, embrulhando a cabeça no esfarrapado manUo

liara não ser recorikedda por Clara de-Estevües> qufr
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lhe apresentava o copo Com vinho, que aceitou, e bebeu;
<» -licor ca alegria de haver encontrado o que pv~
ourava deram-lhe novamente forças, c partio, apesar
das rogativas <le Álvaro e de sua filha, que a queriam
tf ler por mais alguns instautes: sua miserável casa
í ninou lium novo aspecto, foi varrida c arejada, os
moveis apesar de quebrados foram postos em ordem,
e ella procurou em que occúpar-sc para ganhar o
jião de cada dia, que as ideas dc infâmia c de morte
liiiviiiin sido substituídas por outras mais nobres; ella
queria viver para salvar essa pobre moça, e o Senhor
as tinha feito cucontrarem-sc para que mutuamente
se socorressem. Passaram-se muitos dias c mezes : Su-
sana, que havia recuperado -completamente a saúde
do corpo, e ã força de trabalho aflastado a miséria,
mudára-sé para huma pequenina casa fronteira á de
Clara dc Estevaes sem comtudo dar-se a conhecer,
por que conselhos.não venceriam a obstinação da moça,
l«>r tanto eram desnecessários c perdidos, e Álvaro,
se lhe soubesse o verdadeiro uome sem remissão lhe
fecharia sua porta.

JIum anno ia findar-se depois dos aconlecimentos
que havemos referido, e Clara, que em todo elle pro-
curara saber novas de seu amante, sem que a mais
pequena lhe chegasse, desesperou de encontrai—o , e
deisou-rse cahir em profunda melancolia, moléstia,
que deu que fazer aos mais abalisados discípulos de
Hepocrales d'aquelles lempos; a viuva Martha, que
este nome havia tomado Susana dc Frccs, muitas e
repetidas vezes lhe perguntara a causa, sabendo-a;
porem a triste moça sem esperança guardou com sigo
seu segredo, pretendendo leval-o â sepullttra:

Não sei mais que hei de fazer, minha bôa risi-
uha! dizia o velho Álvaro com as lagrimas nos olhos;
sabedores mestres lenho chamado, mus nenhum lhe
mina com a moléstia, e minha pobre lilha vai-se para
a cova a passos desmarcados!!

Eu o vejo, senhor, e como vós sinto-o dentro
d'alma

Já me qui/. lembrar senhora M.irLha, que algum
rapaz lhe tivesse desandado o juizo ; porem errei, que
Uiio pôde ella ouvir fitllar dc homens diante de si.

Pois se fosse eu diria que linha acertado, alleu-
detido a essa circumstancio.

Oue dizeis?!
lie huma lembrança minha.
Porem ides enganada; não passa de bruxaria

que fhe fizeram : hei de mand<il-a ao Hospício....
Olhai, ahi vem ella.
Triste sempre, não, minha visinha? eu nem quero

t>!har-Ihe para o rosto, que me corta o coração.
Não, não! alegre, com o rizo nos lábios; não

buvís sua voz ?
Pois he xdla, quem canta?!

No inesuio instante Clara de Estevaes entrou pela
poria dentro trazendo cm huma mão hum ramalhcle
de flores, c na outra hum pequeno embrulho; c sem
icparar em seu pai, e na \isinha Manha que a
Observava com desinquietação, ia fechar-se no seu

quarto, quando Álvaro a chamou abrindo-lhe os braços,'
cila voltou-se c correu para abraçal-o; porem com»
se huma mão de ferro a segurasse em meio do cami-
nho, parou, seus joelhos dobraram-se, e cahio com as
mãos tapando o rosto.

Meu Dcos! que tens tu, Ciara?! disse o velho
correndo a segural-a.

£ a moça não podia responder-lhe, tantas eram as
lagrimas que lhe rolavam pelas faces, tantos os soluços,
que lhe embargavam a falia.

Ai, senhora Martha! disse o velho logo que a
filha deixou a sala, cudei que a minha Clara já eslava
bôa, porem minha alegria só durou hum instante!!

Porem a fingida viuva não dava attenção ao que
dizia Álvaro de Estevaes; em sua cabeça rolava hum
trisle pensamento, ella julgava ter adviuhado a causa
da súbita mudança dc Clara dc EsteTaes, c desgra-
çadamente acertara: o coito dos cavallciros havia sido
descuberto por a moça, c perigosa e estranha tenção
lhe entrara na cabeça ; a pnc'"ão supplicante que to-
mára, ouvindo a voz de seu pai, era já motivada pelo
remorso do engano que maquinava, c aos olhos pe-
nelrantes de Susana, a confissão circumstanciada de
seus desenhes criminosos c loucos.

Adeos, senhor Álvaro, disse ella levantando-se;
tende conta em vossa filha, que me parece em mais
perigo, do que nunca!

Sim, sim, minha bôa visinha! eu vou a correr
ao Hospício fallar eom o P***

E no outro dia Clara de Estevaes foi ao exorcismo ;
porem a bruxaria, que levara no corpo, tornou com
ella, scrn que as palavras hebraicas do Reverendo
tivessem poder contra as de hum pagem de Diogo
Lobo, que fora quem instruirá a moça do lugar de
refugio, onde estavam os cavalieiros: Álvaro de Es-
tevaes appiaudia sua lembrança, por que a dissimu-
lação dc sua filha cegava-o. Correu vagarosa huma
sentaria, vpgarosa paia Clara de Estevaes, qtie espe-
rava o domingo com impaciência ; porem o desejado
dia, chegou, o dia, em que Álvaro de Estevaes cos-
lumava ir á fortaleza de Santa Cruz da ltarra visitar
hum antigo, qne ahi fazia continua assistência: partio
de sua cosa no quarto d'alva alegre e satisfeito, sem
pensar na desgraça, que o aguardava na volta.

A viuva Martha, que de ha muitos dias se le—
vantava a iguacs horas, vio-o sahir, e sentio hum
aperto no coração, que não poude explicar; seus olhos
acompaiiharaiu-no até o Om da rua, e depois vol-
lando-os para defronte, vio hum vulto, que se estendia
pela janella da casa de Álvaro, como que vigiando
o 'que passava: recolhendo-se, a pouco espaço se—
gunda vez se abrio a porta, e hum homem com trajos
militares sahio por ella : fechando-a sobre-si, atirou
a chave por debaixo, e caminhou em sentido opposto
aquelle, por onde se fora o velho de Estevaes. Su-
sana, que vira tudo isto, lançando mão de seu man-
tco pôz-se na rua, e foi seguindo o incógnito em
seu caminhar apressado.

(Continuo)
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O povo do líio de Janeiro alborotedo in-
limou s varias pessoas contra elle les
que sahissem, prenderam outrar, c pediram
que se tomassem prevenções para hostilisar
Salvador Corrêa, quando trouxesse igo
gente armada. A seus bens fizeram seques-
tro, não tem grandes perdas do propúcla-
rio. Por outro lado este Governador tendo* .
ido a Santos, e passaodo oVsta villa ã de
S. PfcUlo, (*) lançara como meio mais po-
litico e conciliatório um bando, em que
concedendo amnistia aos amotinados que se
mostrassem arrependidos, ameaçava igucl-
mente os que perseverassem rebeldes Or-
denou também que continuasse Agostinho
llarbalho no governo, com a condição de
exercer este por dtltgação sua. Tal cláusula
nâo foi acceita pela Gamara d'esta cidade,
que teve por melhor que o governo con-
tihuasse illegitimo do que ceder de sets
caprichos. Por hum bando publicado a 8
de Fevereiro declarou tornar a ti o geverno,
e continuaria cm suas medidas revoluciona-
rias se não fosse tudo suflocado â simples
chegada do Desembargador Antônio Ntbo Pes
sanha, que Yeio da Bahia como syndicantc.
A sua presença só estabeleceu o socego e
dirigiu o povo aos meios legais. Eram pre
sos os culpados, quando chegando Salvador
Gcrrôa, em Abril, susteve o governo por
hum anno até o fim do mesmo mez do
anno seguinte, em que tonou posse o seu
successor, que fora nomeado no t.e deJu-
nho de i6Gi.

Quem diria porém depois do succcüido.
que quando este General contava ir gozardo descanço, he que lhe estavam guardados
os maiores atnargores e desgostos! A sua
prudência consummada.o seu valor intrépido,
muita tffabilidade no trato, e tantos seni-
çós distlnctos deviam ter o pago que de
ordinário dá Portugal. Chegada Salvador Cur-
rèa á Lisboa, depois de ter tomado as re-
tfeas do goveno 1). AiTonso VI, eomtçou
a soffrer a opposição de muitos grandes quesuccumbiam às intrigas dos emuios e op-
pontos ao grande General. Em ÍC66 deu o

« ) Jem se enganado os historio dores, emmpporem que rfVsM irz enonirára S»Ua-aor t.orrêa resistências a vencer dos Paulista*tn»fti„„i„m o SHcceduío da outra vez que foiti Província tle S Paulo, com t, suecedl-ioiíe&Umuira p rt-> d cinte an> os uppuis

Conde de Castello-meiho? o titulo de Vis-
conde a seu ftilio pelos serviços seus e de
seu pai, sem se lembrarem de gratificar
primeiro estes em seu auetor, á quem laii-
çaram em rosto a revolta do Uio de Jj-
neiro!

Antes da deposição de Affenso VI em 23
de. Setembro de 16(J7, consta que esto mo-
narcha mal aventurado mandara chamar SI-
vadtr Conôa para o ouvir e consultar acerca
do partido e providencias que deveria tomar.
A avançada idade do General não o fez dae
conselho de frouxidão, pelo contrario acon-
selbou medidas enérgicas, e se otTereceu a
pol-as em execução. Esta offer a, o a pri-
vança que tivera na rôrte (Peste rei infe-
liz o seo filho Visconde, foram cauza de
ser insultada, preso e processado. fíuma sen-
tença chegou a premi . seus serviços c.irt
dez annos de degredo para as plaga . ou
sertões africanos, que outr*tra libertara !! A"
custa de enormes despezas conseguiu reco-
Iher-se ii'um convento da Companhia de Je-
zus, meio decidido jâ a acabar ahi seus dias
como outrrors praticara o grande cndesla-
vel Porem a pedido de seu filho Viscon—
de, que se achava gravemente emfbrmo ds
ferida que recebera em Badajoz, $e resol -
veu Salvador a requerer moradia com ho-
menagem ao seu palácio (de Santos o velho1,
o que lhe foi concedido, Uh-ez por em—
penhos dos mesmos Jesuíta?, a quem elle
outr'ora patrocinara.

Depois foi permittido ao mesmo Visconde
ir a Setúbal, onde estava o seu regimento, e-
ahi, eoiBO dissemos, falleceu era Outubro de
1678.

O estado de oFphandal^ em que esta morte-
deixou o- neto* de Salvador Corrêa, f ensibi -
lisou o Príncipe, e fo-mm nmlivo ha lan o
para não só lhe ser dada a liberdade afim de-
tratar de- negócios domes"kos a bem de seus
herdeiros, como até para íer despachado
novamente a ter assento m.s Gon/elh.»s de
guerra e ultramar, de q,»e fora membro

A alma grar de e gênio elevado di' S Ivador
Corrêa não re apoucara c m a p-^sad» ió^ra-
tidao a seu? serviço?. Gmheceu que tudo
provinha das eireumstancias melkidFcsa? do
paiz, dividido em partido ;. e logo* que serenou
a tormenta e entrou na grafa do Príncipe-
Regente 1>. Pedro (depois Si), se offerM-euv
Ptn p estar erviçrs militare* em território
longínquo*, an -logo aqüelles em que çaabaii
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sua maior reputação. Constando que na costa
oriental d'África se levantara o «Regulo da
Prata contra os Portuguezes, offereceu-se
para o ir sujeitar; e emprehender segui-
d intente levar a effeito a ainda hoje decan-
tada communicação por terra d*essa banda
oriental com a contra costa d'aquem no Reino
d'Angola. Diz se que sendo advertido por
seus amigos de fazer estes oíferecimentos em
tão avançada idade, replicava:" Que dcse-
jnria muito ter a consolação de ouvir tiros
na hora da morte. „

Finalmente, depois de huma vida acliva, ;
vigorosa e longa, sem as fraquezas da de-
crepitude, finou-se no dia 1.° de Janeiro de :
1688 aos ÍH annos de idade, e foi sepultado
na sachristia do convento (tiojeextincto) fron-
teiro a seu palácio de N. Senhora dos Re-
médios dos Carmelitas descalços, onde os
seus ossos jazei» acompanhados dos de outro
Brasileiro não menos distincto — o celebre
Alexandre de Gusmão — também pouco afor-
-tianado no ultimo quartel da vida.

Consta que escrevera memórias de sua
vida, porem nao ha quem assevere ter visto
•tal MS.; e pela nossa parle podemos affir-
mar que não existe entre os papeis de seus
herdeiros, cujo cartório examinamos. Foi 1.°
Alcside Mór do Rio de Janeiro, Fidalgo da
Cssa Resl, Commendador de S. Salvador da
Alagôa e de S. João de Cássia (Bispado de
Coimbra) na ordem de Christo; além dos
cargos que mencionamos n'esta biogr?phia,
.foi também fundador, entre outras villas,
das de Ubatuba e Paranaguá Creou hum mor-
gad-5» que ficou aos seus descendentes, e quer
¦ccmprehende no Brasil muitas terras, pro-
priedades e engenhos,

F. A. de Varnhagen.
{Ext êa Rev. do Inst. Ilist. Geog. Brás. T. 3.)

Nos dois primeiros n?. dei-te Jornal oc-
cupamo-nos dos monumentos respeitáveis,
por sua antigüidade, que, adornando huma
das primeira* praças do Rio de Janeiro, mar
ea-lhe a orbita que a limita; nossa penna
prestou se á grandesa da matéria, não por
gofsrmos penetrante inteMigencia, mas por
elles nos serem familiares. Então o leitor teve
a bondade de seguir-nos de perlo, e pôde
comparar a dúcripção com seu objecto, foi (

hum exame por que passamos do qual cape*
ramos colher felizes resultados; também paranòs as diffieuldades cederam á inspecção
ocular, eá leitura de Memórias; e só em hum
caso recorremos á outra fonte, não menos
pura e fecunda. Agora a nossa posição he
mais difflcil, e ao leitor a iDspecção mais in-
commoda pois vamos tratar de hum Templo
que dista desta Cidade cerca de oitenta legoss:
mas não desanimemos, que se não temos
hombros para tanto peso trlvez achemes algum
ponto de apoio que lhe equilibre parte.

Deixemos por alguns momentos esta Cidade
embora a saudade nos punja, e subamos pelo
Parahyba, apesar de sua veloz cot rente; suba-
mos muito acima da Villa de S João da Barra,
e só paremos quando tivermos transposto dez
legoas posteriores á Cidade de Campos de G-*y-
tacaze ; paremos abi volvamos os olhes
para a margem meridional, que por sua forma
he clr mada Gamboa: eeis-nos transportados
a bem formoso lugar. Notai agora, amigo leitor,
a bella aldêa que neste lugar existe, bella-,
nao por sua vastidão nem tão pouco pela
regularidade de seus prédios em geral, mas
por seus pontos de vista, pela puresa do ar,
fertilidade do solo, amenidade do clima ; re-
parai agora que entre esses modestos abrigos
se faz -sentir 'hum «lagestoso Templo alque-
brado petos annos e pelo creel abandono..,.
eis a Igreja de S Fld-elis.-*n

Esta aldêa, este Templo que seduetoras
lembranças nos não offerecém•! Nella-exisfm
oufr'ora hum povo dócil de Índios, chamados
coroados, que tendo se aldeado a 'principio
em Santo Antônio dos Garulhos, vieram resi-^
diraqui ha perto de hum fpcuIc;suas vontades
moldadas ás crenças religiosas 'os levava ora"
huma. ora a outra ardêa em busca cie hutn es-
piritual conforto: o nvgnaninTo Luiz de Vas-
concellos vio a necessidade que elles mani-
festavana de sacerdotes e lhes enviou dois Bar-
badinhos, Fr, Victorro de Cambiasca e Fr.
Ângelo de Luca.. ; Asaim pois esta aldêa foi
oecupada em seu berço por índios propensos
ao christianismo, e n-ão-era justo que os en»
viados do Vice-Rei, desmentissem a confiança
deste, e a predisposição daquelles.

Se consultarmos as Memórias que correm
impressas, sobre a fundação deste Templo
somente poderemos dizer que os dois Barba»
dinhos derão lhe o plano e o dirigiram, auxi-._
liados com os dinbeiros pubiícos, durante' o
Vice reinado de Luiz de Vasconcellos; po~
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rerr. segundo nos parece nco diremos com-
plela verdade.1 À tradicçâo do lugar nos falia
de £rez Missionários Barbadintios, dos quaes
dois são os já citados, e o terceiro Fr. Thomaz
de Civit Casteüo;c bom dos nossos mais
hábeis Engenheiros, que dirigio parte das
cbras do interior desta Província, ho desta
opinião, e mais alguma coisa avança.

Eis cimo elle se exprime no Relatório
apresentado é Directoria das obras publicas em
1837: « Fr. Víctorio de Cámbiascà; fallecido
« no l.°de Setembro de 1815, Fr. Ângelo de
« de Luca, fallecido em 2& de Maio de 1811,
« Fr. Thomaz do Civit Gastelto, fallecido em
« 16 de Abril de Í82S, Missionários A poste li-
« cos Barbadinhos Italianos projectsram e com
« suas próprias mãos executaram este elegante
« edifício (o Templo), em cuja arebitectura
«respira o gosto Toscano.... »

He assim que falia o fallecido Sr H. Belie-
gTdo, e nós lhe damos todo o peso pois sa-
bemos que elle jamais foi inclinado a avançar
proposições contrarias ás de outros, sem ter
huma convicção bem formada.

Agora corramos os olhos pela estampa que
a este artigo acompanha, e digamos alguma
coisa sobro o exterior do Templo, guardarsdo
para mais detalhes o b.° seguinte.

A face principal, que se acha h borda da
estrada, he bella apesar de simples: segundo
parece oulr*ora constou de três corpos sabor
dinsdos á elegância e mages'ade que einda

; lioje ocaraeterisam porem hum delles cedeu
mais fiscümente â raio do tempo, e existe ern

_ ruínas.
O corpo- crníral consta de duas ordens de

eofum-nas, huma jnnica e outra toscaria, co~
roadas por buma empena triangular, rema-
tada superiormente por huma estatua; do in-
lablamento da columnatasuperior s< he huma
espira quo vem descançar molemente"sobre o
sttico que coroa o corpo da esquerda, que
lambem está. caminhando ã passos largos para
a destruição,

O timpaoo he singelamente otmáo e iem
no <*eniro hum ocule».

lia no pavimento superior huma janella ai-
gum.tanto bella, e so pavimento inferior hum
simples porem atroso pórtico que dá entrada
para © Templo: mas não entremos por ora ;saú melhor que o fossamos no n,9 seguinte

ifâTã completar este artigo cr piamos aqui
feama pf-sagetu. do Relatório" cilaio.

« O Templo tem de sltura fornada de seu
« ponto culminante 126 palmos, he terminado
« pela parte superior por huma rotunda octo-
« gonai, tendo 4 lados de 38 palmos ceda huin,
« quedescançam sobre os cumes do corpo â&
« edifício, e os outros 4, com 22 palmos cada
« hum, que intervalam os braços da cruz que
« forma seu perímetro. O espaço compreen*
« dido entre o magistral da rotunda, e os es-
« gotos do telhado, he oecupado por 4 grandes
<( óculos de figura elytica, cujo timi-eixo maior
« tem 6 palmos, e o menor 4 1/2.

«No cume da rotunda está hum zimborio
« elevado 38 palmos acima do magistral, o
« qual hé também hum oeiogon© da mesma
« forma disposto que a rotunda ; os lados
« maiores são oceu pados por-vidraças e os
« outros por molduras próprias de simiih nle
« systema de archilectur*, cujas regras cem
« tanta precisão, e elegância se acham ext eu-
« tadas que a mesma doze de luz ba fora, que
« dentro do ediíicio. »

A' vista disto, quem acreditará que hum
Templo erguido pelas próprias mãos de trez
sacerdotes, esendo reconhecidamente m.ges-
toso esteja seDuttado no esquecimento, e en- ¦
tregue à voragem do tempo S E com tudo ho
verdade: bem cedo talvez ter-se ha sumido
debaixo de suas ruínas. ' {Continua )

J. A. Cordeiro,

i POROROCA.

Na grande enseada do Maranhão íbser»
vi-se o admirável phenomeno da por.-roca\
que consiste em hum movimento irregular
das águas na oceasião da cnclu nte das fiiüròs,
entrando pelos rios e lagos acima com Ímpeto
inexplicável. O jesuíta, auclor de hur s frag-»
rnenio-j ms, que vimos, pertencenPs a im.js
extensa obra, que devora ter por titulo — Ma-
ranhão conquistado a Jesu-Chrislo c á coroa ds
Portugal pelos, riliffiosos da Companhia de Je-
sus — , obra que repusemos perdida, diz que
« parece que o peso das águas do rio pugna
« com a força da nu ré d» mar, e com t-ftVito
« a demora mais de ires horas, até que final-
« mente (continua elle) rebenta cuntia o fio
« com tal faria, que parece ectisa viva e es-
« piíituosa Levanta se primeiro hum monte
« ou promonterio de águas de altura de seis
«, ou sele varas; a este se segue outro, e 8 «st©
« outro, e algumas vezes quatro :e daqui c< rre
« com tal .velocidade por a«§ucÜ3S costas ©
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« baixíoscomo hum cavalle desenfreado; ar-
« rasta e despedaça tudo quanto encontra e
« se lhe oppoe; arranca arvores, e bailam os
h troncos da maior grandeza com ella como se
« fjEsem huma boia. Segue- e a estes trez ou
« quatro mares grandíssimos huma correnteza
<c tão arrebatada como se Tora huma mannada
« de cavallos huns sobre outros correndo des-
« enfreados, mordendo huns nos outros, de
« sorte que os navegantes pelos rios acima
« despedem cousa de hum quarto de légua
« depois da pororoca, e não só não he neces-
« *at"io remar a embarcação rio acima, mas
« he preciso muitas vezes enconTar os remos
« para a embarcação nào ir cahir no- mares
« da pororoca e fazer-se nelles em pedaços.
« De ;>orte que dá este phenomeno huuia fácil
(í navegação pelos rios acima, por onde entra.
«O modo que usam os navegantes para livra-
« reiri as embarcações do estrago, que lhes
« faria a pororoca, he esperarem-na em hum
« logar muito fundo, porque nas partes lun-
« das aba em aquelles promontorios de água,
« e só se sente huma intumescencia.ou altura
« deag.ua instantânea, e huma grande cor-
« renteza de »gu..S>paraí o»que ou tem dado
« fundo a fortes a marras^ e es vão largando
« por mão por não quebrarem nos primeiri s
« impulsos da água ;. ou estão em terra com
« cordas, tendo mão por elks ás embarcações,
«. em quanto- passa a maior füria-da corrente
«, das águas; passada 8 qual vão seguindo a
«. me<m<i pororoca cem summa velocidade e
«- facilidade. Enehe a maré em menos de
« hum minuto primeiro, e quem a obs rva
«.- da terra em hum abrir e cerrar dos-olhos
«¦ a vê-subir do profundo do rio na vasante
« até a sua maior altura ainda nas margens
« fundas. Nos rios onde ha pororocas gasta
« a enchente pouco mbis de duas horas,, e
« vasa perto de dez horas. »-—

O Padre João Táv&res na carta já aliegada
dá deste phenomeno da pororoca huma tão

poética descripção, que nos pareceu que sem
ella nao fiearia bem acabado este maravilhoso

quadro. « Em quanto a maré vasa (diz elle)
« tudo vai em paz;, em a maré enchendo co-
«¦ meçam a pelejarem hum lugar a enchen-
« te, que vem do oceano com a vasante que
« vemdüj ditos rios (Aieary e Pioaréj. O lu-
« gar desta peleja dista da barra dos dois
« rios como vinte léguas. Brigam alli a en-
« chente com a vasante, sem e. maré pass, r
«-. daquelle lugar para diante per éspvço de

trrz horas. Nestas trez horas toma s en -
chente força, e nas águas vivas toma maior
força; fôrma grande pé atraz, altêã sobro
a vasante á maneira de dois homens, quo
estivessem forcejaodo peito com peito,
e hum delles vencendo levasse o outro
abaixo de costas; assim vence a enchente,
que naquelle lugar só alterca por três ho-
ras, e no instante que cavalga sobre a va-
sante dá tal estouro, e continua eom tal1
urrar, e corre com tal violência com três
marés ou Ires serras d'àgua, lançando para
traz a modo de gadelha branca desgrenha-
da huns fios d'agua, accommettendo a tu-
do quanto he b. ixo com tal fúria, que pa-
race vai a ofíénder a seus contrários, ou
a acudir a algum descuido da natureza,
arrancandoarvores, **--rribando ribanceiras,
e cobre em três-horas tudo quanto havia
cubrir nas seis ordinárias de huma maré;
!>aqui vem vasar a maré até onde se fórrn*-
a pororoca y horas, e dahi para cima en-
che em tre& horas. »—
—«• Restava agora (coutinüa o allegado A. dos
fragmentos do Maranhão Conquistado) exa-
minar a causa desta extravagância das águas,
a qual vi, e repetidas vezes tornei- a- ver,

-sem-nunca chegar a-perceber-a sua verda-
deira- causa. Occorria-me que o peso das
águas doces pugnando eom as salgadas, de--
pois de grande pugna vioha a vencer a forçsi.
das águas do mar, e com a força do recuo-
que Unha lido naquelía pugna, rompia-
naquelle * x-irao dinario imp<-to. Porem con-;
tra isto e:4à qu- em muitos, na em to-jus
os mais ricS nao faz estes effeitos, e só sao
particulares no Estado do M; ranhao. onde
os tu só: aqui, e noe. rios-do Mrary-.e Pinarè -
peito da cidade d«* S- Luiz do Marant.ao;
e também se diz- ha huma peqtif-na po~
rornea no rio (íuamá perto-da cidade d >
Pará, e «os inai» rios nada. nem nos da Eu-
ropa e-outras partes; e só-se coota a-mesma-
maravilha do rio Ganges na índia. Alem cie-
que observa-se no curso da-dita porornai
que em muitas psrtes e rios largos suecede
coíFtír primeiro huma margem; e depois
des er pela outra por modo de redemoinho,
correndo ao.redor- qu antes corôr.s ene* nfra,
e acabado isto vai surgir mais acima,.eonit-
nua-udo o mesmo impnto-cor» que primei--
uiara; de que se convence ter outra causa
maior e- © inovnncnto "ft" extravagante. F;-z-
hum grande estrondo o mar df> p>-roroea e
se novo em hum* légua de distancia; com-
move também os ans-em fôrma que sempre
a precede hum grande ventu commovido-
dos m.ires delia Isto htí o -jueobsenei:
dí«i*«na outros o discurso das suas verdadei-s
ras causas. »—/• i». do, C. iL.
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i>. 3IAHSA CKSULA 1)'aBKEU E ALENCASTRO

D. Maria Ursula d'Àbreu e Lencastro, natural
do Hio de Janeiro, filha de D. João breu
«"Olheira, havendo deixado a casa de seus
píi« cm idade de descrito annos, foi a Lisboa,
<> sentando préya de soldado cum o nome de
iiallhasar ú» C« uto Cardo o, passou ao Eslado
da índia, onde serviu por espaço de dose
anno", oito mezes e tn ?e dia*, desde o 1 ° de
Setembro de 1700 ale iâ de Maio de 1714.
na pnça de soldado, cm verias fortalezas e
Dd cidade de llòa,-ehando-se na tomada de

a, que sé levou á escali Cum muita
mortandade, sendo das primeiras pessoas que
tmtranrm naqu< lia fortaleza com evidente risco
<1e vida, e depois em V8rías campanhas e
baterias. Sendo n- m»"ado cabo do baluarte da
Madre de Deos na fort; leza deChaul, se houve
mm asipnalado valor em todas as oceasioes
que o inimigo accommelteu, e em todas as
ouüascm que se achou no decurso dos dit s
annos procedeu como bom soldado, fazendo-
se atlender sempre pelo seu exforço. El-rei
1). João V. Nosso Senhor, em satisf, çao destes
mtvícof, a despachou no dia 8 de Março de
4718, fVzendu-lhe mercê do Faço de Pangim,
dando-lhe faculdade para a nomear em seus
iilhos, e na falia delles em qurm lhe parecer,
«tanriand )-lhe logo dar hum xaeifim por dia
prgo na alfândega de Oôa, em quanto nao-
entrasse na referida mercê.

^^laDBÜSíD IB&KB&Ml-B 3323ülâil
ROMANCE HISTÓRICO.

CAPiTCI.O IV.

líeixan.os em silencio hum anno inteiro os quatro
¦i-ayalleiros por que sua vida de hum dia foi a de todos; a
fiiontaria oecupava-os todas as horas de so!, c as noites
passavam-nas a dormir por que o vinho era escasso
entre os matos, e não haviam por perlo moças bellas e"innocenlcs, que se deixassem seduzir: de tempos a tempos
vinha hum á Cidade a saber novas, porem levava-as
sempre tão más, que se resolveram a esperar outro

-Governador, por que Rodrigo de Miranda mostrava-se
inflexível a todos quantos iam pedir o perdão dos quatro
desterrados voluntária, ou forçadamente, corno a Vs.
Ms. aprouver. Contavam-se 8 dias do mez de Setembro
lio anno 16\"Ii, e seriam a para (> horas da tarde,
quando huma inatinada de caens e pi/.ar de cavallos
se seittio no terreiro espaçoso, que ficava em frente da
.tua, que habitavam os cavalleiros; ei. garam clhs

de huma caçada: duas antas, huma queixada, e diffe-
rentes Outros animaes escorrendo sangue ás costas dos
pcõps bem mostravam "que o dia linha sido feliz, e
as ruidosas risadas dos quatro mancébos aiiiiunciavarn
sua alegria^.

Juro-vos pelas barbas de meu tresavô, que co-
mona metade desse queixada, que Lucas da Silva
matou, se bem assado eslivera elle!

Que valem juramentos por as barbas do velho
que morreu lá em África ás lançadas com agarenos?!
tu não comerias hum quarto, Jorge Ferreira, apesar
de tua fome, que bem sei he grandíssima.

E se o comera, que perderias tu?
Tudo quanto me vier hoje da Cidade, c vede

que não aposto bagatellas, por que Braz Fernandes
deve trazer-me hum alinude de vinho entre outras
coisas.

Aceito! disse Jorge Ferreira rindo-se a rebentar;
e como o meu pagem também para lá foi, tudo o que
vier para mim te pertence, se ganhares.

E eu, mais Biogo Lo! apostamos em como tu
perderás, Jorge Ferreira, devendo ser dividido entre
nós ires o que topares.

Vá feito.
Mas lambem apostamos que Lucas da Silva ha

de perder
Como diabo he isso?!
Sim, hc huma aposta, em que sempre ganhare-

mos, quer perca hum, quer oulro.
E sem arriscares nada!? disseram os dois.
Esfá bem visto.
Porem eu he que não estou muilo conforme com

vossas apostos, disse Diogo Lobo, por que não esperarei
que se aprompte o quarto do queixada com esta dòr
no estamago.

E o mais he que tens razão; Jorge Ferreira, darás
tua prova dc comedor no quarto de veado, que nos
sobrou de hontem, que dizes?

A elle!
E sentarawi-se de redor da mesa, e todos comeram,

como se todos houvessem apostado; Jorge Ferreira
especialmente movia os queixos com (anta ligeireza,
que a todos pareceu pouca coisa a formidável perna
de veado para são largo estômago; porem a fome dim-i-
nuiiido-llte a cada bocado, fazia-o esmorecer na liça.
As risadas dos companheiros animaram-no largo tem fio,
mas o csianiago prevaleceu contra a soberba e cstul-
tida do maticeho, arrojaiulp-lhe pela boca fora o que
não podia conter:

Perdeste! disse Lucas da Silva ; será meu quanto
te mandarem hoje da Cidade.

Alto com isso ! será de nós tres.
E em lugar dc acodirem ao companheiro, disputavam

entre si o incerto e mal-ganhado prêmio. Porem suas
rizadas e rfilerios foram interrompidos súbita e leme-
rosamente pela appariç.ão de hum arcabuseíro, que en-
costado no hombral da porta olhava para elles, sem
dizer palavra; foi ia! o susto, que se derramou entre
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os quatro, que nem repararam no abatimento do
recém-chegado, e que para ter-se nas pernas mi2t*»v
ihe fora o hembral da porta; sô viam seus olhos bri-
Ihantcs como duas brazas em meio do afogueado
rosto, sua boca descerrada mostrando dupla ordem de
alvos dentes, e huma das mãos estendida sobre a catana,
em quanto que à outra sobre o peito buscava talvez
hum punhal.

Não me conhecesses, Jorge? disse o arcabuseiro,
ou Clara de Estevaes, que hum e outra fazem hum só
e mesmo indivíduo; são estes vestidos, que me desfi-
guram, e não o teu esquecimento e indiffercnça quem
te retém nesse banco, não he assim meu querido?!

Porem se com difllculdade ella podia expressar-se
Clara de Estevaes, oppressa pelo cançaço e alegria,
também o espanto dos cavalleiros lhe amarrara a voz
na garganta; porem depois que o formoso granadeiro
sc aproximou "da 

mesa, e que tirando a barreiina seus
compridos cabellos lhe ca li iram em ondas pelo rosto
e hombros, huma rizada geral pôz fim ao terror que
uo primeiro introito lhes inspirara a aborrecida farda.

E como pudeslesaber que aqui estávamos?! disse
Jorge Ferreira com azedume para a moça, que sc havia
sentado junto delle.

O meu amor te buscou hum anno, porem venceu,
e sou feliz.

Porem fizeste mal em vir; por que poderiam
seguir-te e deseubrir-nos.

Ahlah!' ai)!, vede vós Jorge Ferreira arrepelan-
do-se por que perdeu a aposta! confessai que não terias
dito tal coisa, se a ti veras ganho?!:

Havia de disel-o, por que tenho umifo respeito
ás easainatas de Santa Cruz da Barra e SantYago! e
se tu lá passas bem, Lucas da Silva, eu que nunca
lá dormi huma noite, não quero experimentar..

Vede que prudência! mas, pos felicidade nossa
chega-lhe sempre depois de fazer: as loucuras; vamos,
Jorge Ferreira, suppõe que perdi, recebe o que me
trouxer Braz Fernandes:, porem u. prêmio, de minha
aposta não o largo das mãos.

E lançou hum braço ao redor do pescoço de Clara
de Estevaes, que repelijuio-o indignada, olhou com
espanto para Joíge Ferreira..

Não vicias cá onde le não chamaram, disso este
com iudifTerença lcvaníando~se.

Jorge!! clamou a moça, enxergando o; espantoso
ai ysino oberlo debaixo de seus pês.

Não o aceuseis, disse Jeronimo- Barballio chegan--
d«.-se para perto de Clara; não vedes sua dosesperação'?
elle he victima.de sua palavra, tende paciência, minha
bella.

Não vos chegueis,, senhor!! vede que seria vil e
infame

Dar hum beijo era.huma moça bonita e.omo vós?!
nslais gracejando.

E Clara, de Estevaes ia levantar-se,, mas os ires
mancebos a seguraram.. (¦¦

Pois já vos querieisir? disse Diogo Lobo sorriu-
«k~.se; já me iizesteis huma visita, porem eslava eu

tal nessa noite, que vos não pude receber dignamente...
E não acabou seu aranzel, porque huma formidável

bordoada no alto da cabeça o atirou sem sentidos sobre
a mesa, rolando esta pelo chão corri tudo quanto tinha
em cima. Lucas da Silva e Jeronino Barbaiho largaram
assustados os dois braços da moça, que retinham, a
qual vendo-se livre correu para a porta.'

Segue-me, Clara! disse huma voz ao ouvido da
moça, que em sua perturbação não atinava com a
sahida da casa ; no terreiro estavam dois cavados ar-
readosj

Monta! disse o anjo da guarda de Clara de
Estevaes.

E esta sem querer saber quem tão generosa e op-
portunadamente viera em seu auxilio, montou, e partio..
Seu cava\!o açoitado sem piedade voava sobre o terreno
desigual, que muitas vezes a pôz em risco de cahir v
porem ella sentia atraz de si o pizar de algum que
a seguia, e chamava, e só depois que suas forças come-
çarain a abandonal-a he que deixou o cavado a passo,
encoromendando-se a Deos.

Estamos Fora de- perigo!: disse o cavalleiro, que
seguia. Clara de Estevaes; não he preciso corrermos á
rédea solta, por que as pernas desses miseráveis não
valerão as de nossos cavallos, e os animaes,. que lhes

: lá ficam tarde os hão de encontrar para apanhar-nos..
Clara voltou-se, e apesar do escuro da noite reco-

.: nhecen que quem a seguia* e salvara fora! huma
mulher.

li quem sois vós-? !•
Marlha-, vossa irmãa, vossa mãf era amor e

devoção !
Martha! oh ! minha irmãa,. c-minha-mãi, sim !!

disse a moça cahindo sobre o ar-ção da. seila bunhadi
ern lagrimas; e eu que não (juiz ouvir o que me dires-
leis- huma. vez, loura e imprudente!.

Vamos, toca- o teu wivallo para que o dia não
nos apanhe ao enlrar oa. Cidade ^ appcssenio-iios para
que, se ainda fie possível, teu pai aão soIlVa a crua
dòr, que lhe causará tua criminosa imprudência.

E continuaram a caminhar, entrando a Cidade-com
o primeii o al.vôr da- manhãa; porem Ciara não pondo
passar tão. livremente, que não suspeitassem delia r-,
curiosos visinhos; por que seus irmãos, <|ue estavam
de serviçt* ao Governador,, vindo bater á. poria no do-
miitg«> por tarde não a encontraram, e se não to ia a
viuva rjlartha, que asseverou a Álvaro de Estevaes ter
sua íi!ha pass.ido o dia todo com oila, a pobre Ciara
ficaria perdida..

Alinha bòa visinha, disse Álvaro,, eu- vot-a en-
trego d'á(pji por diante; irei descauçado para onde me
mandarem, sabendo que (iea em vossa guarda: tenho
reparada-em que cada dia remoçai?, por que quando vos
vi pefa primeira vez de minha vida pareeestes-me huma
velha;, porem tenho reparado também qtie se vovó
rosto remoça einmadurece-vos-o-juiso. Ofhar,. que não
são rísongeriásssto que vos digo„.e a.-prova he que ponhiv-
em vossas mãos o que lenho- de -mais- precioso..

E eu o guardarei beu»,, senhor,.
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Xão tenho desconfianças de minha filha; porem

tü» he moça.... O' senhora Martha, não vos parece o
Governador aquelle homem, que para aqui se dirige?

He elle mesmo, senhor Álvaro; adeos, que pódc
ser que venha a fadar-vos.

Ah! não he possível, disse o velho acompanhando
ali'- a porta, a viuva, que sabia.

E "Rodrigo de Miranda apeando-sc entrou com clTeito
em sua casa.

Álvaro de Estevaes, teiiho que commetter-vos
liúma deligenciade importância, para a qual he preciso
ícuto e força; ámanhãa ircis a minha casa, e sabereis
o que de vós quero. /

irei, senhor» irei. J!
E o Governador sahio.

t — Então, que vos dizia eu, senhor Álvaro? disse
Martha entrando novamente.

Adivinhastes, senhora Martha; e o mais he que,
aqui em segredo, d'a!go importante se trata: porem
como o Governador precisa tanto de meu siso, como
<\e meu braço, deixai-me ir pôr a minha boa espada,
que se está concertando; abi vem Clara, ficai-vos com
ella, senhora visinha.

—Clara, tu foste a casa do Governador ? J disse
Martha, logo que esta entrou.

Fui, e então ?!
— A vingança lie indigna

Oh! quando recebemos despreso e afTrontas em
troca de amor....

.<— Cala-te.' dize antes que nunca o amaste.
O" Martha, quem ajuaria, como eu amei esse

ji.iseravel i f
E quem amaria, como eu ameí hum delles?
Tu, Martha-!
Eu, Susana de Froes, a quem tu condemnaste

em leu desvario de amor, sem quereres ouvir a des-
lionro, a desesperação, a desgraça, .que le fallavam por
minha boca! Eu, que do fundo do abysino lie que
pude conhecer a difTerença que vai entre huina viliãa
pobre, e a soberba altura dos ricos e poderosos.

Martha, perdoa-me!
Oh ! tu eras itiuorentc c rredulft, amante-o cega,

i" dUse-nt'o aquella palavra, que n'outra occasüo -me
traspassaria o peito, porem que a ra..ão ouvio cm íeu
beneficio; meus crimes, que levaram a sepultura meu
desgraçado pai, ralavam-me a a!nin, c eu queria mor-
rer, porem tu appareecslc, e jurei salvar-te, por que
liúma boa acção junta ao a:rcpendi:ncnto poderá ai-
ÉMiiçar-me o perdão de Dcos c de meus país, que me
vêem Ia do ceo, se não me alcançar o dos homens: não
te. crímiuo pelo que fizeste, por que n'aquella epora
eu faria outro tanto; boje pois que reconheço ser
quando menos tão culpada como elle foi em minha
desventura. Porem o que fizeste está feito, e será
li uma fortuna, que o Governador os mande para numa
Ibríaleza, que só estando elles debaixo de ferros terá
Alivio esta Cidade; se tu souberas, Clara, quantas
desgraçadas por abi gemem no silencio !

E continuaram a conversar por muiíw tempo, rela-

tando Clara de Estevaes em como se offerecera ao
Governador para guiar os soldados, que deviam prender
os quatro mancebos, consentihdo-sç-lhe ir mascarada
e vestida de homem; Susana quiz tirar-lhe da cabeça
semelhante intento bfTerecendo-se para ir em seu lugar,
mas só poude conseguir que a acompanharia.. No se-
guinte dia Álvaro de Estevaes esperava na entrada de
Mata-cavallos pelo guia, que devia conduzil-os atravez
dos matos; eram oito horas da rnanhãa quando apa-
receram dois cavallciros mascarados, que deram signal
para marchar, depois de se haverem collocado hum
ria frente, outro na retaguarda. Pelas seis horas da
tarde, o cavalleiro, que caminhava na frente, voltou-se,
e fez signal com a mão para que parassem; desmontou,
c perdeu-se h'huma volta aòs olhos de todos, vol-
tando logo depois.

Então? disse o outro cavalleiro, que sabendo a
causa por que haviam parado, se passara adiante dos
homens d'armas.

Tudo está fechado; temeram que os denuncias-
semos, e fugiram!

Talvez que não; a caça oecupa-os todos os dias,
esperemos.

Clara, jà não icns desculpa, que me dares! temos
guiado os soldados até aqui, pouco mais falta

Pois então esperemos, Susana; deixa-me ver esses
miseráveis amarrados, caminhando a pó para a Cidade \

E estavam nesta discussão quando se ouviram latidos
de cacns, que denunciaram a chegada dos quatros
mancebos.

Senhores cavallciros, que he preciso fazer-se ?
disse Álvaro de Estevaes, adiantando-se.

Fazei entrar no mato por hum e outro lado parte
de vossos homens d'armas, e o resto caminhará para
diante com nosco.

A ordem foi executada; pouco depois ouvio-se hum
tiro de arcabuz, e os soldados envesliram com a casa:
Clara de Estevaes alirando-se do cavallo ia entrar
lambem, toas Susana retendo-a:

Onde vais tu, louca?* queres expor-te a ser
reconhecida!...

Acabava de fatiar quando huma porta, que ficava
fronteira, se abrio, e Jeronimo llarbalho sahio por ella
correndo.

Pari, miserável! disse Clara apresenlando-lhe a
ponla de huma espada.

O maiicebn, sem perder o acordo na presença do
perigo, affastou-se e correu para o mato, seguindo-o
de tão perto Clara de Estevaes, que duas vezes o alean-
çou cora a espada ferindo-o na cabeça e hombro.

Fugiram-nos!! disse Álvaro ardendo em raiva;
porem não irei boje para a Cidade sem fazer bater
estes matos.

Clara de Estevaes olhou para Susana, que voltou-
do-se para o vclh» disse-lhe.

Pois ficai, que nós iremos, por que he desneces-
saria aqui nossa presença.

E partiram ambas.
(Continua.)
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iicrmaes, diz, cm relação á deSlra-bourg: «Se
ella tem obtido hum lugar distineto entre as
escolas normaes primarias de França, de.o
esta superioridade: í.u so grande desenvolvi»
mento dado á instrucção religiosa e moral; 2 °
ao ensino pedagógico. « Ora, creada que seja
huma cadeira de pedagogia no coltegio de
Pedro II. dando-se maior desenvolvimento á
instrucção religiosa e moral dos alumnos que
se destinarem ao magistério, infelizmente tão
desprezado entre nós teremos em pouco da-
gogós habilitados, não para huma reforma, mas
para ccadjuvarem a creação de bum ystema.
Quanto á reclusão, que, no sentir de Bumont,
devem exprimentar os sandos-mestres,
dá-se ella nos alumnos internos dessecollegio.
Todavia, não nos cegam nossas idéas aponto
de enxergarmos no collegio de Pedro II hum
completo modelo à& escoltas normaes para
o Brasil: seu crescido numero de alumnos
he hum dos motivos que o impedem de sô?lo.
« Quando a influencia moral do direetor, diz
« o já citado Bumont, tem de estender-se
« a mais de quarenta alumnos, he bem dif
« ficil que não se enfraqueça. A escola tende
« então a perder o caracter de huma família
<< para tomar o de hum pensionato; ainde
« ha lugar para huma severa e boa disci-
« plina, mas este estudo delic&do dos sen-
« limentes íntimos que a educação exige tor-
« na-se bem dtfíicil, senão impossível. »

Tantos estabelecimentos florescentes de e-du-
cação primaria, escrevia de Leipzig Cousin
aq conde de Moi telivet, ministro-da instruc-
ção publica em França, tantos estabeleci-
mentos florescentes de educação primaria sup-
põe boas escolas normaes primarias E nó-
dizemos parodiando: tantos estabelecimentos
de simples isstrucção primaria decadentes,
miseráveis em sua ergaoisação e alma, suppõe
falta de escolas normaes primarias; e sem
boas escofas normaes primarias náo teremos
bons pFofeesores, e sem bons professores não
ter mos educeção.

Seria hum erro o acreditar-se que homem
muito habilitados mesmo; porém filhos de
rfiíTerentcü escolas, podessem reaüsar a gran-
de idéa, ajudar a resolver o problema que
chamamos educação; seria hum erro L O pro-
gres.o real está ns moraíisação do povo, diz
Silva Leal (*), E que he a moralidade do
povo senão a generalidade de hábitos que

.(*) A moral eo século; pa%. 2íi do Pan,

determinam os costumes e modificam oca--
rater? E como generaUsar esses hábitos mo
por meio da educação? E como ha de ella
generalísa-los se for cada professor o apóstolo
de huma nova doutrina? O progresso real
está na moratisseão do povo, e a rooralisa-
ção do povo he conseqüência próxima da
educação; e nós rão temos hum systema de
educação! Todos os dias fere nossos meiin-
drosos ouvidos essa palavra — progresso —
que parece ninguém comprebende; e appli-
ca mos attentamente o ouvido para receber
estroutra— educação — julgando que impro^
pria figura a»collocou- depois, devendo estar
antes delia; porém qual!: ellfpse completa %
eltypse infernai. Jâ vejn de ioge este mal ,
e nao he só entre nós que elle sa faz sen-
tir; porém os outros faliam, e obra-se; e en -
tre nós, nem se falia, nem se obra. là vm
de longe o mel ; que j> sentia Helvécio ("")
quando disse:« Ha ahi muitas escolas, mai-
tos livros; porém frita quem possa reger di-
gnamente numas e nos ensine a tirar pro-1 veito dos outros. « Nao he sò entre nós que
elle se faz sentir; que por esse mundo de
Christo ha ainda crescido "numero de dor—
met.t''s; porém será n-zao para nós deix-ir-
mos ficar atrai, o ficarem alguns? Cremos
que nao; e todavia nós ficamos.

^Continua.)

ã mikmã as '8». ipiKKsiLas» * * -
lie nobre a posição do escriptor quando tem-

por fim discrever monumentos de sua Patrb,
embora soffra contrários embales, por que-
então de\e desd« bf«'.r aos olhos do leitor, o
quadro- histórico em todas as sua? phases; po *¦
rem quanta» v<-zes tio exita ell-e em iançj-p
ao pap*I fcus sentimentos?quantas vezes tam-
bem a mão perra se nao esquiva de seguir a-
marcha veloz do pensamento l!'... Tal he o-
no?so estado: o penssinento te não delem,.
nem cança.ao considerar o magestoso Templo-
ds S. Fidelis, porem a mão rebelde a tardos-
passos caminha.

Quanto mais elevamos nosso espirito, im»
pelados por intimas cr rmaoeg, q-u*nto m is-
nes esforçamos por nitellar n ssos iscnptus k-
grandeza de seus objeetos; mais acanhada nos.

(.*) De l"h mme.
" Continuado do n.° anteeedenle.
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parecem aquelles, e estes menos expres ivos,
menos exactõs. Assim pois não nos atrevemos
a erguer a voz isolado: algumas autoridade?
traremos em nosso auxilio.

Entremos por alguns momentos na Igreja
de S. Fideiis, para podermos admirar de perto
sua belleza e perfeição, e nos convencermos
de sua verdadeira grandeza; demoremos dos-
sas vistas scbre os diversos pontos de seu in
terior, e assim melhor conceberemos o gráo
de seu merecimento artístico.

Sente-Sfe ao entrer o coração oppresso pelo
respeito que domina em geral os Templos
dessa mesma epucha, e huma doce melancolia
atravessa mt lem ente o espirito; apoz succede
hum vsgoe incerto prazer, que f m balde ten-
ta riamos pintar. Reina a magestade por toda
a parte, a par da unidade do pensamento;
brilha a perfeição e a naturalidade em suas
formas, logo apoz da simples inspecção; eo
observador he levado, por desconhecida causa,
ao respeito e admiração.

AITecta sua planta a forma de huma cruz,
em cujos braços estão erguidos bellos altares
de forma particular, e singular contextura.e á
frente da qual domina magestoso o altar-mór.
Sã® os fcllares dignos de espicial menção, não
só por sua analogia com o todo mas também
por serem formados de matéria particular:
sim, elles não são como no gerai de nossos
Templos, formados de madeira, mas sira de
hum barro, conhecido dos habitantes desse
lugar debaixo do nome de saibro; e este saibro
he tão tenaz como resistente.

Quatro grandes arcos, sólidos porem delgs-
dos, se attendermos a que são feitos de tijolos,
separados apenas por pequenos intercolum-
nios, e apoiados sobre formosas pilastras(que
julgamos pertencer á ordem dorica romana)
sustentam orgulhosos a grande rotunda que
o leitor já bem conhece; estes arcos também
são por sua vez os divisores das naves. Entre
os arcos, e hum pouco acima do entablamento
ha bellos quadros religiosos, creados pelo pin-
rei dos immortaes Barbadinhos, com tintas
próprias do paiz; e nos iniprcolumnios veem-se
niehos aonde existem imagens da altura natu-
ral, feitas da mesma matéria dos altares: pouco
abaixo destes ha bellas mas pequenas portas.

A rotunda, que he formada de saibro, tem
apenas 3 palmos de espessura, talvez por seus
constructores confiarem na tenacidade do ma-
terial; dos diversos ângulos de sua base sobem

raios que vão terminar symetrieamente na
base do zimborio, e são intervalados por oeu-
los e quadros, mais pequenos qué os citados,
porem nem por isso inferiores

A capelia-mór, segue o gosto geral, e consta
de dois corpos distintos: hum dos quaes he
coroado por nobre zimborio, porem mais pe-
queno que o primeiro. O altar-mór he lindo i
nelle ressumbrâo delgadas columnas, e ats
lados do altar, colossaes imagens existem,
bem acabadas, e por isso dignas de espe-
ciai menção. O retábulo não he inferior aos
demais quadros, e nós sentimos não podei* o
discrever miudamente.

A Pia baptismal, assim como os altares, existe
como nova, apesar de ser formada da mesma
matéria; ella he de hum trabalho admirável.
O saibro de que he formada he tão compacto e
resistente que zomba da acção das agoas,
apesar de obsorver grande parte dellas.

As naves furam Ia da* a das com gosto e
primor.
•

Este Templo mpgnifico, não fci ultimado
apesar dos esforços de seus dignos construc-
tores: e como o poderiam fazer com tão fracos
recursos?!... « A 8 de Setembro de 1799 (diz
a o Sr. II. Bellegarde) se lançou a pedra fun-
« damental deste edifício, e a §3 de Abril de,
« 1809 foi benzido, e ahi pela primeira vez foi
« celebrado o Santo Sacrifício da Missa. » Po=
rem, ainda no tempo era que este Sr. falia
(1837) estava por concluir e em ruínas.

O zimborio foi a primeira victima do tempo,
a despeito do revestimento espesso e formado
cem a necessária dose de pozzolana, que o
defTendia da acção das agoas; pois que eir-
cumstancias quaesquer produsiram huma
fenda que chegou a ter 18 linhas de largura, o
ameaça sua destruição: as chuvas tem dilatado-
esta fenda, e penetrado o inferior do Templo.
Este mal he aggravado pelo abandono em qun
elle se acha, embora elevado á categoria de
Matriz.

A elypse que ©lha para S O estava partida
pelos terços, oo tempo em que o Sr. Galdino
Pimentel dirigia a Secção: elle depois de ter
tecido os dignos encomios a tão sumptuoso
edifício, conelue o seu relatório (1841) nesta
parte, da maneira seguinte :« Se não for con-
a. signada ao menos a quantia de 4:OO03I> rs.,
« para desde logo ser empregada nos reparos
« daquellas ruinas, isívez èm menos de hum
« anno tenhamos o dissabor de ver por terra
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« esse Templo tão thagestoso, e singalar em
« archíiecíura.»

O Sr. Henrique Bellcgarde em epocha mais
anterior faliando sobre os estragos que o Tem-
pio tem sofrido, se exprime deste modo: « A
« cheia do rio Parahyba no anno de Í833
« entrou pela parte dos jazigos com imis de 3
« palmos de altura, e fez abater todo o atierro
« artificial do corpo da igreja, em consequen-
a cia do que todas as obras rias gemeram
« e em parte desmoronaram. »E conclue pe-
dindo com instância a necessária autorisação
para incetar os concertos.

Consta-nos que a autoridade competente
attendeu emfim á voz desses dois hábeis Enge-
nheiros, e que õWre as ruínas ir- e hão er-
guendo os diversos corpo?, cun novo aspecto,
se bem que morosamente.
. Oxalá não seja isto hum sonho....

O leitor nos desculpe se achar que ficamos
áquem deposição que deveríamos occupar,
poi-, como já dissemos, não nos consideramos
com a necessária intelligencia para poder
preencher tão grande missão.

/. A. Cordeiro.

WHRDBiUttD B&fflB&LSft) Kâasamâ
ROMANCE HISTÓRICO.

(•Arnrio v.

Terão- Vs. Ms. ouvido dizer muitas rezes—mie o
diabo guarda os que o servem, e Im* huma verdade;
porem eu entendo que só os guarda elle emquanto
que os não tem seguros no caminho do inferno, depois
deixa-os correr livremente por que cada hum de se :s
passos leva-os à perdição eterna: ora bem, como vimos
no capitulo antecedente, veio o diabo em soecorro dos
quatro manamos, pois <jue só elle poderia liral-os de
tão apertado lance, e nem o rancor da» duas moças,
nem as dcligencins de Álvaro dc Estevaes e de seus
areabuzeíros valeram contra o poder do anjo das trevas,
que levantou altíssimas montanhas entre os soldados e
os quatro cav.alleiros, abrio profundos abysmos, soprou
nuvens de poeira, e até tomou fôrmas de auimaes hor-
rendos para protegcl-os, não podendo todavia ler mão
na eípada de Clara de Estevaes, que arranhou soffrivcl-
mente liam de seus quatro protegido?; são coisas estas,
que se não podem explicar, e Vs. Ms. hão de acre-
ri^il-ns por fé, se quizerem. Porem Lourenço de Meu-
ílonça, ou por que tivesse suas razões para não acre-
ditar nas maravilhosas narrações dos espedicionarios,
ou por que tivesse pouco que fazer, começou de espa-
Ikar que o Governador protegia abet;t" mente os man-

cebos, mandando para prendel-os soldados imbeceis,
ou comprados, o que rovoltou Rodrigo de Miranda, e
ainda Álvaro de Estevaes e seus companheiros, alguns
dos quaes tinham ficado bem escalavrados das espadas
dos cavallciros, e das pesquizas no mato feitas por
ordem de seu commandante em toda a noite de 8 para
9 de Setembro: os jesuítas, a quem o Prelado protegia
escandalosamente, tomaram a peito a defeza do qne este
dizia, e o povo, que os aborrecia do fundo do coração
não sei por que causas, levantou-se contra Lourenço
de Mendonça e contra elles, não perdoando huiis e
outros maneiras e modos de se o.Tenderem, e deflen-
derem. Muitos mezes se volveram nestas encarniçadas
e perigosas lutas, esquecendo-se por huma nova'rixa
os motivos de antigos ódios, de sorte que os quatro
cavallciros, se não passeavam ainda pelas ruas da
Cidade não era por que lh'o estorvassem, mas por que
ignoravam o estado dos ânimos a seu respeito: Susana
de Froes, que todos asseveravam ter embarcado para
o Reino, não podia mais authorízar as reclamações
justíssimas do Prelado, que d"sde muito as deixara,
reileclindo que o povo insoíenle não deixaria passar
tão seguro motivo para vingar-se dos jesuítas e delle
mesmo; o Governador oITendido pela injusta arguição
de Lourenço de Mendonça, linha assiguado o perdão
dos mancebos, aftemlendo primeiro ao seu amor-pro-
prio, depois as instâncias das famílias, dos desterrados,
e em terceiro lugar ao desaparecimento da manceba ;
ora, sabendo tudo isto Clara de Estevaes e a viuv»
Martha, quebravam a cabeça em conjecturas, suppumlo
huma em sua raiva, que as feras haviam devorado os
cavallciros, a outra que fugindo para o sertão os índios
os haviam apresiouado; snm que huma e outra acer-
lassem. Os leitores que desapaixonados terão feito a.
coisa por menos, desejarão saber o que foi feilo delles
depois do formidável susto, por que passaram, c eu
vou relatar quanto me chogou á noticia.

Desde a fatal noite das apostas, em que Diogo Labo
pagou po:- todos, Jorge Ferreira insistia rain os com-
pnnheiros para que se enlr.uihasscMi in* sertão,descou-
fiado, não tuulodti que mais havia de temer, senão d»
que mais temerosa se lizera, por que Rosana de Froes
havia sido reconhecida:

— Olhai que essa mulher nos ha de ir denunciar!!'
dizia elle em tom prophotico; sua raiva,, ahi tendes.
huma boa amostra na cabeça de Díog». Lobo, sua raiva
não deve contentar-se com tão pouco, os soldados virão,
e os calaboiços de Santa Cruz da Barra nos esperam !

Porem os companheiros incrédulos e destemidos res-
: pondiam com chascos aos prudentes avisos e adverten-

cias de Jorge, e hum dia chegou, em que se verifica-
ram, sem valerem os feros e roncadas, com que nesse
mesmo dia haviam sido respondidos. Acossados ainda,
nos matos pelos arcabuzeiros de Álvaro dc lisievaes,.
só depois de tres dias tiveram leve (iescaneo, e puderam-.
reunir-se; hum rancho "de ''palha, 

que no centro da.
floresta lhes servia para ponto de reunião nas caçadas,
servío-o também agora que eram elles, não-montea—
ili.res, porem moiiíeadosr e depois de passarem ahi o



íè<»rfflPCí.f--afe

W-MmÊ

WÊÊsm WÊ

És!$Bw:'í ¦¦¦.* • "'^"í

SHHL_

ÜÍ^Éa^saas

|fl!tMB mÊÈS

if Éfjf
I 5l í

ifj.-iSk'-'

«mi
-^ .t «a II

¦¦HiÉli

¦*f * ¦-
n «r íjSS- t

; |Í i ;j "Mi &!-:&'éÊmW-'és3&'l ,í'<'-- ¦¦¦¦¦;i %;& '"'§'1 > ¦'¦'; 'w'^%'-^}»!^' ''"i--

Sííl

IO

sssp

:/i. cie .he<ü.o ¦'

\ZTv$*zm .ia. "írM^. m axiB^.^t^ogs.-



0'$TE\SOR BRASILEIRO.
tjuario e quinto conhecendo quanto valia hum pedaço de
pão sem;, que hum servo por acaso deixara, desesperados
com fome voltaram a casa resolutos a trocar pela vida
a "liberdade; eu digo —trocar pela vida a liberdade,—
por que sua inaptidão cegava-os a ponto de não verem,
«¦ aproveitarem os mil recursos que lhes offerecia a
pródiga natureza, chorando os iiiimos, que mesmo no
desterro lhes chegavam da Cidade, e tendo que levar
de má passadio muitos dias a eilo era mais insuppur-
tavcl, do que o mais escuro e relido i-alaboiço: depois,
as feridas de Jeronimo liarhalho, cuja gravidade não
podia ser apreciada por elles, davam-lhes sérios receios,
e | or isso voltaram. Tudo abi se achava no mesmo
esl;.do, em que o haviam deixado, menos a céa, que os
soldados haviam capturado para que se não perdesse
de todo a deligeueia; também haviam desapparcrido
algumas moedas de oiro e prata, que iiaturalmeute
In aram as gambás e latos, porque se tinham esquecido
de fechar as portas; o mais tudo eslava no seu lugar
quando os cavallciros chegaram, hum dos quaes foi
com repugnância servir de cosiiiheiro emquanm eseo-
llii.un d'cutre os dois, que ficavam, limi; que partisse
para a l íd de, e a todo o risco trouxesse hum escu-
Ia pio, que remendasse a cabeça do m I aventurado Je-
roíiimo llarbalho, que febricilante fazia rir os compa-
iibeiros com os mais engraçados disparates.

Pensadas as feridas de Jeronimo, sabendo os compa-
* ribeiros pela boca do Mestre Fcrnão Egas Feitciro, que
de pouca monta eram, sem dietença se puseram a ca-
iiiinho para o sertãn contra a vontade do ferido, que
ardia cm desejos ide vingança ; e o mais que puderam
acabar com elle foi que ficasse tfíflerida para d'áhi. a
alguns me/cs, consentindo na partida: seguiram um
diiecção a Jacarcuaguá, que apesar de uecupado por
huma iribu, verdade í e que de pacíficos selvagens,
escolheram para assento, convidados pela auieuidade
To lug.ir, u griissura da terra e abundância de caça,
que lírzia nu desterro su. «delicias. Aquípassasatu muitos-
uiez»s a mesma vida qu« dantes ensinada agora por
>em> hospedes, se he que não eram elles mestres no
ollicio de vüdios; uhi passa Ba m muitos mezes e tantos

que se etcuou lodo-o atino, de ÍÍKJ3 u já corriam dias
oe Março de' 1035:

Nossa caçada, de ainanhãa será formidável! dizia
.)(runimo IJanbüfeho entrando pela porta de sua aban-
donida easa.de Andrahy ; aiminhãa n; o lemos ucces-
sidade das pernas de nossos corredores, nem .a besta
e os galgo* nos seniriode muito; ft litros maslins, e
outras armas carecemos, e tenbo-:.-s eu de bom faro, e
tenho-as bem formosas!!

Mas mio te -acompanharei eu na caçada, por aqui
me ficarei.

Fica-te Jorge Ferreira, íicai-vos todos, que vos não

bei mister! eu recebi a.affronia, corri, o perigo, corti
»s dores, assanhei o desespero, e derigirui a vingança ;
eu que tomei sobre mim. o ódio de Uodrigo.de Miranda

e desse vil patfre por sal\ar-te Lucas da Silva !!

, — E já lo disse eu que não iria á Cidade hoje?!

37
Pensei-o bem, por que setnpre tens sido dos pri-

meiros em contrariar minhas tenções
Porque são loucas, attendendo á'causa que lhes

dás; ouve-me pela ultima vez, que fatiarei a tal
respeito: aborreço, como tu, Lourcnço de Mendonça;
não o dolTeiido por conveniência, pois que de nós todos
sou eu o que elle mais odeia; porem não posso acreditar
comtigo que fosse elle hum dos cavallciros mascarados,
que acompanharam os soldados, e muito menos, que
fosse quem te ferio com sua espada: o Prelado he altivo
e colérico, mas não chegaria a tal ponto sua ira.

E quem, a não ser elle, poderia esconder-nos o„
rosto ?!

E quem pensas tu, que seria o companheiro de
Lourenço de Mendonça? disse Jorge Ferreira.

Hum dos da Companhia, hum desses que tanto
temes, e que o povo commigo despresa e aborrece !

Pois olha, eu juraria por minha salvação que os-
dois mascarados foram. Ciara, de Estevaes e Susana de
Frocs -

E huma risada geral acolheu a lembrança de Jorge
Ferreira.

Podeis rir quanto, quizet >; posem eu que eu—
nbeço bem Clara de Estevaes,. que tenho, mesmo hum.
exemplo de sun entrepidez.. „.

Ora cala-te, que toda essa historiai que nos con-
taste, foi o vinho de Mogo Lobo-quem.lhe deu origem ;
eouheees muito pouco as mulheres,, cilas só sabe.u.
eborar e arrepelar-se quando as deixamos-

Plide ser;. porem eu não; irei.
Melhor, que teremos hum cosinheiro dcligcnle-

ás nossas ordens; fica-te,, e pcepara-uos hum. bom ai—
moço» para amauhãa..

E. os três outros mancebos depois de descançaretu
breve espaço montaram outra vez e partiram na direc—
ção da Cidade,, chegando- ao extremo da- asinhaga de
Mata-cavalios ao pôr do- sal,, onde esperaram que es-
carecesse para entrar nas ruas da Cidade-. Seriam 7
para 8 horas da norte,, quando, hum pagem de libri"

ica foi baterá portaria du Collegio dos Jesuítas, onde
o<doutor Lourenço de Mendonça poisava::

Que o façam entrar, disse o reverendo Prelado a
hum noviço, que lhe trouxera, a noticia de que alguém
o procurava.

E o pagem entrando-,, apresentou-lhe respeitosamente
'.um 

papel dobrado, que Lourenço-de Mendonça leu
rum urande allençao..

Ide, pagem; disse elle acabada a feitura; ide,
que dentro em htmi credo- esta rei onde me chamam.

Porem, senhor, eu tenho ordem de ficar para
acompanhar-vos; pode ser que com o-escuro não-are;-
leis a casa, e miiiha illustré senhora talvez siãu possa
esperar-vos duas horas neste mundoi: n.ío vol-o diz
ahi nessa- csrríptutta seu eapeHFio.'?

Sim, sim ;. pois vatuosi
E sahio, acompanhado de-hum só de seus domes! ieos,

e do mensageiro pagem; desceram pela ladeira que ve n
acabar no becco do CoíoviMlo, e apenas ll;<\ tinham
checado á raiz, quando hum i.omem lendo adestro
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luima mula arrcada.lhcs sr.hioaoenconlroconvidando-o.
jrvd qua "juntasse, o que elle fez promplamentc.
Algumas golas dc chuva, c hum vento impetuoso de
sudoeste annmiciavnin próxima tormenta:

Bastarão dez minutos para tornar impraticáveis
os caminhos, reveren iissinio senhor, disse o pagem que
caminhava na dianteira já em meio da rua, que se
estendia cm Trciitc da ladeira; eu creio que será melhor
descermos para a praia, que mais seguro terreno pi-
saremos.

Por qualquer delles o Senhor nos acompanha;
vamos por aquelle quo julgais melhor.

Não, meu padre! disse o pagem baixinho comsigo;
o Senhor se esqueceu dc ti esta noite: e he o diabo
quem te acompanhara ppr este.

E havendo chegado ao largo que hoje se chama do
Paço em .frente do'-Hospício, ou antiga capella de Nossa
Senhora do O', tomando as redêas da mula o pagem
atravessou-o escontra o mar:

Por onde vais tu, pagem? disse o Prelado so-
frearido a besta, que continuou a caminhar deixando-
lhe nas mãos as rédeas partidas.

Vamos buscar a aréa molhada, que he mais solido
caminho; não vedes que está prestes huma tormenta
d'ag!ia, e se caminharmos arrastados da praia *

Não! deixai vossos medos, e voltemos; eu o quero.
Porem vós não tendes querer agora, meu padre.

Qfue dizeis!?
Bem pouco, que deveis caminhar para onde vos

levam, sem replicar por que isso apressaria vosso fim.
Antônio! disse Lourenço de Miranda voltando-

se para traz.
Foi buscar-vos hum sombreiro e huma capa, que

o mandei eu, descançai.
O Prelado olhou para o céo carregado de nuvens

foqrrascosas; nem huma estrella que deixasse passar
até Deos sua supplica, se vislumbrava; carregado e
temeroso estava elle como para annunciar ao pobre
enganado a sorte que o esperava na terra. Caminharam
para o mar ainda hum pouco; depois voltaram sobre
"a-esquerda, e tão rente d'agua que muitas vezes huma
onda mais f >rte vinha alagar os pés do pagem, que
parecia nem sentil-a: teriam caminhado pela praia fora
cerca de hum tiro dc bésla distante do lugar, onde
está hoje a fonte, quando o pagem parou, entregando
e Prelado a quatro homens que pareciam oguaidal-o
neste lugar:

Ahi o tendes; fazei o que vos ordenou meu amo,
c sempre scra bom que vos lembre que pagareis com
a cabeça qualquer indscr ç o, ou neg'igencia.

E o Prelado conheceu, que não valeriam rogativas,
que não haveria piedade para com elle; por isso deixou-
se do corpo e cuidou na alma: como o tivessem feito
dcscavalgar, ajoelhou-se na arèa c rezou, em quanto o
pagem montando atemorizava os miseráveis que deviam
tirar-lhe a vida.

Depois què desnpparcceu o pagem, e cm quanto Lou-
renço de Mendonça se preparava para o terrível mo-

'incuto, dcsetilianios quatro scclcrados a forma por que

dariam cumprimento ás ordens sanguinárias de Jero-
nimo Barbalho, votando hum. que estrangulassem a
triste vktima; verdadeiro raartyr lhe pudera eu cha-
mar; outro, que o apunhalassem, deixando o cadáver
enterrado na praia ; hum terceiro, que fosse levado no
barco alé mciõ da bahia, e ahi lançado ao mar amar-
radò a huma pedra, emfim o quarto, mais piedoso e
eompassivo lembrou, que com effeito fosse mettidõ no
barco: porem que tirando os remos e furando-o, alTas-
tado para o ma-, deixassem que a tempestade próxima
a rebentar acabasse a obra que lhes fora cncommen-
dada: o alvilre foi aceito c o desgraçado entrou no
barco, que devia servir-lhe de túmulo, c com os olhos
no ceo e as mãos postas nem se quer reparava na
distante praia , no raio, que atravessava o espaço, e no
ribombo do trovão que abalava os montanhas! de mãos
postas e com os olhos no ceo esperava a morte com a
calma do justo, e o tempo que o barco correu á vontade
da furiosa tormenta passou-o elle como se estivera cri5
lugar seguro, c livre das garras da horrorosa morte,

que em cada vaga lhe mosíriva a fouce. Porem o
Senhor havia determinado que elle vivesse para con-
fusão dc seus inimigos, deslinando-lhe também novas"
provas, que purificassem de todo sua alma; e já sobre
a madrugada o esquife de huma embarcação fundeada
no Poço salvou-o, enchendo-se dágua o barco, em que
efle tinha vagado toda a noite secco e enxuto, querendo
Deos mostrar que não tinha sido leve accidenlc e acaso»
tão grandioso milagre. Recolhido na embarcação, que
em breve dias ia dar á vela para Portugal, todos lhe
rogaram que deixasse entregue a seus crimes e desva-
rios o perdido rebanho : porem o virtusso varão co:n
hum zelo verdadeiramente apostólico, levantando hum
braço para o ceo disse :

Acolá he que se descançn sem sofírer ; aqui em-
baixo deve trabalhar o homem sempre, c quanto mais
suado fòr o trabalho tanto maior será sen prêmio!

Os marinheiros o trouxeram a terra passados alguns
dias, e este horroroso atlcntado olhou-se com tal in-
difTerença, que mais parecia fora commettido por todo
o povo, que por hum, ou dois desalmados; o Guver-
nador sobre tudo mereceu as mais justas reprehensões,
que hum, ou outro no silencio de sua casa lhe fez, pois
que em vez de devassar do facto, e castigar severamente
os culpados, voltou-se sanhudamenle contra o Prelado,
dando ouvidos a enredos e aleives, que o morlific;i-
ram, e com tal arte arranjados, que o levaram d'aqui
preso a Lisboa para responder ao Tribunal do Santo
Ofiicio, que o julgou livre de culpa e pena, apesar da
bôa vontade, que lhe tinham seus números inimigos.
Deixando em princípios de 1(137 esta Cidade, onde tã»
rudes tratamentos solYrcra, começaram os libertinos
mancebos sua antiga vida, que pouco tempo fruiram
por que logo a 3 de Abril deste mesmo anno, tomando
conta do governo da Capitania Salvador Corrêa de Sá
e Rcnavides, bem viram elles que não seria tão in-
dulgeulc como o havia sido Rodrigo de Miranda
Henriques:

<jue vos parece do novo Governador? dizia Jorge
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Ferreira Bulhão aos mancébos reunidos emeasa deDiogo
Lobo para seus costumados exereicios.

Parece-me, disse Jeronimo Barbalho, parece-fiie
que será hum déspota, basta-lhe o sobre-tioine de Sá,
que o não fará desmerecer de seus antigos; a soberba
aninha-se debaixo desse appellido dos Sás, e de tal
forma, -que teve o atrevimento de dizer publicamente
e pai desse arrevesado, que o Senhor Rei só encontrou
para nos mandar cá, altendendo talvez, á eoslella es-
trangeira que lhe dá o Benamdes, Marlim de Sá, pai do
nosso muito amado actual Governador, disse bem alto
que esta Cidade era dos Sás por que a ganharam, ediü-
caram, fortaleceram, c governaram sempre, não sei
como le não lembrou de dizer o eslonteado velho que
a governarão até o fim dos séculos: vede agora de que
raiz vem este rebeutáo, tenda em conta que he de
eacherlo hespanhol.

Eu s6 tenho em conta as boas ausências que
uos farão aquellcs que quizerem entrar com o Gover-
nador, disse Jorge Ferreira.

E eu, que és bum pultrão!. replicou Jeronimo
Barbalho encolerisado; que te importam as ausências?!
queres algum posto?

Quero, que me deixem socegadamente
Furtar as mocas, semear a desordem entre os

cisados, não? Ahi ahlah! não se apanham trutas a
barbas enxutas, neu jesuíta sem roupeta L Sô te- lembras
de Santa Barbasa, quanda ha Uovoada?

E tu, nem quando te cabe a raio aos pes!
De certo; chorar he para as velhas e meninos.
E também para os Bulhões, disse Jeronimo Bar-

balho, que uão perdia oceasião de insligar o animo
de Jorge Ferreira,

Vamos! disse Lucas da Silva; frata-se de saber
quem lemos em casa, de euuhecer o galo, e vós estais
Biordendo-vos huns aos outros?!.

O galo hede raça dos da fndia,. altivo e brigador.
E por que não dirás antes, valoroso e nobre?

replicou Jorge Ferreira; o coiuboy que de Pernambuco
h vou ã Europa tendo pouco mais de 20 annos pas-
«ando alravez das nãos hoJIandezüs a salvamento

Mostra que foi feliz huiaa vez.
Eo rectmtro do Espirito Santo ? e a restauração

da Bahia,, que elle ajudou com seu braço, e com sol-
dados, que sua aclividade levantou em S. Vicente?

São bagí»tellas.
Também o i'-rão o desbarate dos Calequius, ea

batalha de Paliugarta, onde recebeu doze feridas ?
E que lhe vaLeraia por coroa de triunipho huma

castelhana bem bonita, bem nobre......
E hem soberba, como o pai e o marido, meu

Lucas da Silva! lambem le encarregas de sua apologia ?.
Eu respeito a virtude.
E eu aborreço a altivez, detesto a tyrania ! já me

lerda ver hum Bezerra no poder
Para te chegar lambem a tua vez de ser altivo e

tyraiio?! Ora não enfurnes nos outros luas próprias
acçui-s; váutes atnanhãa fazer nossas saudações ao sol,

que se levanta, que nos chegará a oceasião de o ape-
drejarmos no ocaso.

Ide vós, eu uão irei; disse Jeronimo Barbalho
com arrogância.

—"He huma asneira sem necessidade, e perigosa,
Perigosa, como?
Porque Salvador Corrêa julgará que o temes, que

o saber elle nossas cavallarias hc infalível.
Teiuel-o eu ?! pois bem, irei.

E foram; o Governador recebeo-os cortezinenlc, e coni
capa dc increô enviou-os fora da Cidade em dilTerentes
empregos, que elles desempenharam melhor do que
podia esperar-se de tão péssimas antecedencias; as fa-
mil ias respiraram socegadas 4 annos, que lautos esli-
veram elles longe desta Cidade.

Jeronimo Barbalho, rançado e aborrecido da espécie
de testerro, a que o condenava Salvador Corrêa de Sá,
foi o primeiro que voltou, deixando sem authorisaçao
o lugar que oecupava; o Governador instruído de tal
coisa, mandou chamal-o a sua presença reprehendondo-,)
asperamente, ao que elle respondeu em lermos menos
próprios,, seguindo- o castiga ' insulcncia, o ódio ao
salMment», ódio que devia rebentar hum dia lemerosi;,.
violento e encarniçada. Já não eram desvarios de mau-
eebo, que até lhe pesaram elles; era a ambição, quem
o movia, huma paixão substituirá a outra, ambas, <*
amor e a ambição, capazes de grandes virtudes e de
grandes crimes.Â mesma revolução se operara no anima
de seus antigos companheiros.que mais prudentes, ou
mais soíli-idos esperaram do tempo a realisação de seus-
desejos, & quando em 16i3 Luiz Barbalho Bezerra
tomou posse do go-venio- da Capitania das mãos de-
Duarte Corrêa Vasqucancs, que-governou em ausência
de Salvador Corrêa, julgaram todos que seria oceasião
opportuna para satisfazer ambições; porem a probidade
e regidez do Governador, e pouco- depois sua morte
etn 16H lançou-os outra vez em esperanças..

Enviado paFa o Reine-etn 1637- o-veneravei Loure"nç-«
de Mendonça entre- aíTtontosas cadê;;»,, suecedeu-lhe
no pesado e perigoso encargo o Douto* Pedro Homem
Álbcnraz, que já antes-desle seu antecessor havia ser-
vido por notueação do-Clero, na vacância de Frei Ma-
xi-mo Pereira, so-ff rendo antes e agora tão duros trata1-
mentes, que bem se pode dizer que o detn&nio se
havia meltido no corpo da gente vil desse tCM-ipo, po»
que nem hum só dos Prelados: que administraram, a
Igreja de S. Sebastião desd« i-569 até M582 dei*ou o
cargo sem ter passada es maiores vexames. e_at-erbissi-
mos desgostos;. soffreu Pedro-Homem-Abernaz até que
teve suecessor nu Ke-verendo. Antnuk>. de .Wanns Lou-
renço, que tomou posse a- 28 de-.1 unho dc lM't. e foi
o mais infeliz de quantos administraram <-*i* PiefazU
como vamos vêr.

Clara de Eslcvaes, que per morle de S"n pai fora
morar c&m Susana de Froes para suhirahir-?e ;'.s cru:ss
peiseguiçíTes de seus irmãos, vivia em -huriih pcijueniiu
casa no a!lo de S. Januário, onde com Tanta desanUs
huma e outra eram consultadas pelo povai em suas
necessidades e revezes;, a viuva 31ar.tha o su,i inuãa
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(Iam respeitadas por nobres e piões viviam em rcchislo
4-ninpleta, de!»ando dc sahir mesmo -para buscar ali-
jnentos, se bem que lli'os levava a devoção de algumas
almas enritativas; mas como ninsfiietii tinha necessi-
ii'iile dc andar apregoando seus bcuelicios, a genlc sim-
pies acreditou que cilas se sustentavam na graça de
lieos, e à'nbi, e dc muitas outras coisas nasceu a ve-
ii 'ração, em que eram lidas: c todavia, as maravilhas,
iiuc lhes attribuiam seus crédulos visinhos, seriam o
menos que nellas se devia venerar; seu despreso para
4-diii as coisas deste mundo, sua penitencia continua,
sua beneficência desinteressada e occtilta fugia dos olhos
tio povo. que só via nas duas irmãas duas santas por
seus milagres phantastiens. Quanto a cilas, julgaram-se
felizes cm seu recolhimento; os dias passavam-nos a
trabalhar para si e para os pobres como cilas, as noites
em exercícios de piedade : só de tempos a lempos vinha
assaltal-as huma nuvem negra, era alguma terribilis-
sfma noticia de assassinios, de roubos, de nialdades dc
tnda a casta praticadas pelos irmãos de Clara de Este-
vaes, que se haviam depravado depois que o velho
Álvaro se finara. Assim viviam ha 8 annos, quando
1 uma noile tormentosa e por deshoras se ouviram grilos
lamentosos lá dentro da casa das santas mulheres; acc—
ri iram' os visinhos à porta, porem como ninguém se
movia lá de dentro para abril-a, embaraçavam-se com
d dizerem alguns que as duas beatas se desciplinavam, e
iiue por isso seria num sacrilégio estorvar-lhes suas
ilevoções ; diziam outros mais ajuizadamente que se es-
tivessem eiu disciplina não dariam tão altos gritos por
que o solTriineiito sem queixume constituía o mérito do
sacrilicio, e que tão pouco pediriam soecorrn : venceu o
tlizer destes, e a porta caltio arrombada para deixar vér
em lastimoso e impio quadro a mais moça das duas
irmãas quasi nua par que seus vestidos haviam sido
rasgados, bem como suas carnes, pelo açoite, que em-
[«unhava hum desmesurado e feio demônio, que só
cessou seu mister ile carrasco no instante em que o povo
entrou de roldão pela porta; a mais velha amarrada
de pose-mãos com huma mordaça na boca aguardava
talvez a mesma sorte. A primeira coisa, que fizeram,
os que haviam entrado, foi o signal da cruz huma e
muitas vezes ; mas como o demônio ficava sempre em
meio da cisa sem se desfazer em labaredas dc pestifero
cheiro, alguns dos mais .mimosos foram pondo-lhe a
mão com receio, e lalvez disto procedeu lançal-os elle
de si como se fossem leves palhas, amarrotando-os con-
Ira a parede da casa, e lambem dislo nasceu a fúria
com que segunda vez foram sobre elle amarrando-o
bem seguro , em quanto outros soecorriam as duas
santas, martyrcs agora. Como ellas pertenciam mais a
Dcns; que ao mundo assentaram os visinhos que o
malvado não devia apparecer diante do Governador e

justiças seculares, e levaram-no perante o Administrador
Kcrlesiasllco, que arbitrariamente o mandou castigar
com tanta crueldade e rigor como em verdade merecia
n crime ; porem, alguns que menos enthusiasmados
pelas coisas da Igreja, de mil vontade contra o Prelado
sú haviam enxergado seu despotico arbiuio, clamaram

altamente contra o Reverendo Antônio de Marins Lnu-
ronco, não só por isto, mas por que com os jesuítas
queria estorvar certo negocio pouco licito e de muito
interesse, qua! era o trafico de escravos negros e Índios :
o Governador, que então era por segunda nomeação
Duarte Corria Vasqu»anes, instruído de tudo, e vendo

quão apertado era o lanre, reclamou ò criminoso, a

quem deu a liberdade para contentar o povo amotinado,
e pur ter jí sofTririo castigo; porem os Padres, que
tinham talvez suas leuções de sumil-o nos cárceres da
Injuesição dc Lisboa, enfureceram-se com a deter-
minação do Governador, c « Prelado acompanhou-os
cm seus desatinos, sahindo da Cidade em visitação a
S. Paulo c ao Spirito Saulo.

(Continua.)

Os primitivos filhos d'Ameri'"i, chamados por nós
outros selvagens, palavra que traz comsigo a idea i!e fe-
rocidade, rle ignorância, deram muitas vezes lições de
humanidade a esses que os chamavam bárbaros; e se não
fizeram córar as juntas que riescutiam como coisa
duvidosa se elles seriam homens, lie por que a igno-
rancia c a ferocidade competia, e era partilha menos
do filho das florestas d'America, que dos homens ei vi-
lisados das nossas Eras, cruenta e estúpida Europa.
Quantos brados de indignação resonrauí ouvindo-se a
narração das crueldades dos selvagens para com seus

presioneiros de guerra '? e não sabe lodo o mundo o

que fitzia a E-tim-n IV-nlal ?! não sabem todos o que
fazia a Europa christãa nesses tempos de horrorosa
recordarão ?! ! Os costumes dos selvagens eram relati-
vãmente rtiais brandos e suaves, que os de muitas na-
ções da Europa, sem que huma religião benéfica, e a
influencia do commercio das nações tivesse adoçado o
caracter lh re dos selvagens do Novo Mundo.

Simão Soares, chamado pelos seus Jagoarari, tio do
heroe Felippe Camarão, servia os Portuguezes com
fedelidarie nas guerras contra os hoIlandcr.cs senhores
de quasi todo Pernambuco; em huma sortida fizeram
estes presiorieira a mulher de Jagoarari, que desesperado
e. irreflectido deixou a sua aldea, e eorreu a procural-a
entre os inimigos: em sua v.olt.-i hum escuro cárcere
mosfrou-lhe que os Porluguezesem seus regulamentos de
guerra não tinham contado com o amor conjugai de
hum indio, e crescido numero ile mezes os ferros o li-
veram sem que hum só gemido, huma só queixa sahísse
de seus lábios!

Foram os hollandczcs que lhe deram a liberdade; mas
os hollandczcs eram inimigos, e Simão Soares aprovei-
lou-a para correr as aldeas, levantar guerreiros, e voar
em soecorro d'aquelies, que o haviam julgado capaz de
huma traição, e tão severamente punido. E se algum
indio lhe lembrava a injusta prisão e a vingança, o sei-
vagem! como se houvera lido no Poela:

Fraquesa he dar ajuda ao mais potente —
exclamava com nobre indignação: « Queres tu que digam
me aproveito eu de sua desgraça ? agora os ajudarei
contra seus inimigos ». Talvez que a vingança lhe lem-
brasse então, porem a virtude h'aapagou do peito, e elle
morreu estimado dos Portuguezes, e estimando-os.
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p que felizes sejam os homens para que estas o
pejam. Acham mais que; sendo o homem hum
composto de faculdades, numas que tendem
pera o bem, outrfs para o mal, he possivel
prejudicar o desenvolvimento de humas pplo
exercício de outras; porem que, se he possivel
prejudicar o desenvolvimento das faculdades
tendentes ao mal pelo exercício das que ten
dem para o bem, não se deve negligenciar
alguma destas ultimas, pena de que» negli-
genciando se» será cada educador hum verda-
deiro Siíypao. Agora, deixando o faceto, per-
guntamos : Abandonando-se o desenvolvi -
Dieoto das faculdades moraes e physieas aos
paia, que, huns por ignorantes, outros pór
negligentes, desprezam; dando-se nas escolas
simples exercício ás faculdades intellectuaes,
educaremos? >erá real o proveito de hum»
educação minbtrada por differeníes mãos,

.mesmo que peritas 'ejam ? Srmelha«ee fila com
o ajustar das difierentes peças de hum relógio
feitas por mãos diversas^ J£ mesmo que todos
os pais, por sua vigilância, boiw costumes e
saber, fossem capazes de dar ás faculdades
moraes e physieas de seus filh»? o desenve I -
vimento que reclamam, prescindindo de m s a-
idéas de unidade, podem fazel-o os empre-
gados públicos, os commerciante% os artUlas,
enifim os pobres mendigos"?

Quando falIanne-F cm unidade de eduraçío,
n^o creia alguém que te-nossa intenção povoar
o Brasil de sábios, ou que queremos sope?T os
gênios; a individualidade he huma c- Rse-
quencia necefsaria. ha de manifef tar-fe sem-
pre: só queremos que todas as clâs?e- recebam
huma mesma educação primaria,, para que o
genenl e o soldado, o supremo magistrado e
osimphs official de policia, o rico e o pobre,
sintam, pensem e obrem, a certos respeitos,
uniforme.

Mas quem és tu, obscuro e desconhecido ?
dirá o piaguenU,; conheces o peso da carga
que parece tomares sobre teus hombros? o ca-
minho que deves percorrermos tropeças que
has de derrubai ? Ouvi-nos.

Qupndo o lavrador quer plantar de novo em
mala brava diz o Padre Vieira (,*), metle pri -
ni"ir> o machado, corta, derruba, queima,
ftrjanc, alimpa, cava, c depois planta esemfid,
Q:iando o architoefo quer fabricar de novo
sobre edifício velho e arruinado, também co-
meça derrubando, desfazendo, arrazando e

(*} Historiado futuro.pag. 54.

arrancando até os fundamentos, e depois
sobre o novo alicerce levanta nova traça e novo
edifício. E que he preciso fazer, apezar de nao
termos"de plantar e semear em mata brava,
mas em chão áspero e estéril? Cortar abusos,
derEubar opiniões erradas, queimar livros
inúteis ou perniciosos, arrancar vícios a^rai -

gados, attmpar almas impuras, e cavar esses
terrenos virgens ondo cardos e espinhos oro
broaram ainda. E íue he preciso fazer epezar
de não termos de fabricar de novo sobre e li-
ficio velho e arruinado^ mas em chão limpo,
em deserto? Também havemos áe cometais
derrumbando a má vontade de alguns, desla-
zeneto duvidas e incertezas, arrazando o pe-
destal da negligencia, e arrancando (he este O;
nosso propósito) do centro emmáranh do de
especulações e egoismos braços fortes, que os
temos.

[Continua.)
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MEMOniA ESCMPTA POR SEt* FIMtO-O CONSELHEIRO BENTO*
DA SILVA LISBOA, E LIDA N-A SESSÃO 1)0 l^STiTUTO IÜS-
TORICO, EM 2Í 1)E AGOSTO. DE 1839.

Booum Virum facile crederes, magnum libenter.
TaciL.de vila. Agrdcula;.

O Grande Historiador Tácito, p?.ra miti-
gar a dor, que lhe causá-ra-a morte de seu-
genro Agrícola, escreveu a vida deste cHe-
bre Romano. Julgo que nao me será ex—
tranhado que eu imite o exemplo de hum.
escriptor. que tem excitado a admiração dos^
séculos, procurando que, não fiquem em ps--
quecimento alguns- factos nota.veis da vida-
de hum distineto Brasileiro, que todo se de-
dicoe ao serviço da Pátria*, e a- quem devi
os maiores benefícios.

José da SHva Lisboa, Visconde de Cnyrúj
Commendadcr-da-Ordem de Christo, e Offi.-
ciai da do Cruzeiro, Desembargador Aposeo-
lado no Supremo Tribunal de Justiça, e Se-
lador do Império, nasceu na cidade da.
Bahia em 16 de telho de 1756. Seu Pai foi-
Henrique da Silva Lisboa, natural da cida-
de de Lisboa, de profissão Architecto; e sua,
Mai, Helena Nunes de Jesus, na*ural da
Bahia. Desde os seus mais íenros annos des-
tinguiu-se pelo seu ardente amor ás lettras,
de maneira que entrou aos oito annos de
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^dade para a Gramnuilica'.Latina,estudando
depois Philosophia Racional e Moral no Con-
v^nto dos Frades Carmelitanos da mencio-
nada cidade, tendo aprendido Musica, e a
tocar piano.

Concluído estes estudos, seu Pai o enviou
para Lisboa, onde se applicota á Rhetorica
na pulado insigne professor Pedro José da

Fonseca, partínd© em 1774 para -a Univer-
si da de de Coimbra, a fim de matricular-se
«os cursos Jurídico e Píiilosophico,

Tendo-se dado ao estudo daí Sagradas Lét-
trás, '6 ancioso de as -ler nos orig!naes He-
toraico e Grego, appheou-se â estas Lingoas
com tal afinco, que em Í778, por opposi-
çno publica, e concurso dos Candidatos, Ta-
sendo exame perante o Presidente q-ue era
•o Reitor e Ref< rmador da Universidade, o
¦Sr. D. Francisco de Lemos, Bispo de Goim-
bra, foi nomeado, por Carla Acadêmica, subs-
iituto das cadeiras d'aquellas lfngoas. Em
Í779 tomou os grãos de Bacharel formado
*m [Direito Canonico e íPhilosophíco.

^Voltando a Lisboa procurou entrar no ser-
viço da Magistratura; mas sendo-lbe neces-
sario tornar para sua *PaUHa, obteve, em fie-
'solução de Consulta da Seal Mesa Censoria,
ser prcvido na Cadeira 4e Fhilosophia Ra-
-cional e Moral da mencionada cidade da
Jlahia, aonde creou lambem a Csdeira da
Lingoa Grega, que exerceu por eioeo-annos
com o titulo de-substituto até chegar o pro-
prietario. Nesse tempo casou-se com 1). Áona
-llenedicta de Figueiredo, senhora virtuosa.

•e dotada de grande penetração, de quem
teve 14 .filhos, dos quaes-ainda vivem -estico.

Depois de íer ensinado, por vinte -annos, .
com geral applauso, es matérias próprias da
-sua Cadeira, di-rigio-se novamente á Lisboa"em 1797, obtendo-ser jubilado^ « fazendo-lbe
tíntão o principe Regente, depois o Seatior
D. João VI, a -mercê de Deputado e Secre-
tario da Me^a da ia&pecção da «idade da
Bahia, lugar qtie creou, e onde prestou os
inais valiosos serviços à agricultura, e com-
mercio da província.

Desde esse tempo começou a trabalhar na
sua obra « Princípios de Direito -mercantil»
que publicou em Lisboa no anuo* de 180Í
em oito Tratados Elementares. Esta obra ,
a primeira que se deu á luz na Lingoa Por-
tugurza sobre semelhante matéria, e que fez
conhecer os profundos cmhecimentos do seu
JLuíhur no Direito chii, uiaritimo, e -d-üs

gentes, adquiriu tanto credito e* celebridade,
que teve reimpressões em Lisboa, e até huma
em Londres, sendo citada com louvor no
Furo pelos mais hábeis Advogados.

Encantado com a leitura da obra, que
o celebrado Adam Smith publicou em 177%,
intitulada « Inquirição sobre a riqueza das
Nações » esforçou-se em propagar os prin-
cipios por elles empregados sobre a fran-
queza da industria, abolição de monopólios,
e especialmente -sobre a liberdade de com-
mercio. PaTa este fim deu á luz em Lisboa
em 1*804 os seus « Princípios d'Economia Pu-
litica » que leve geral acceitação, e serviu de
estimular aos estudiosos à applicarem • se á
huma sciencia, que tanto coutribue para a
prosperidade e grandeza dos Po/os.

Os grilhões coltmiaes, que pesavam sobre
o Brasil, e embaraçavam o commercio es-
trangeiro, retardaram por longo tempo as
esperanças, que Silva Lisboa nutria de ver
em breve o «eu paiz engrandecer-se, po-
dendo livremente vender os seus variados
produetos á todas a Nações.

A invasão de Portugal feita pelos fran-
cezes na anno-de <I807, que obrigou ao Prin-
cipe Regente â passar para o.'Brasil, pro--
porcionou huma oceasião favorável á Silva Lis-
boa",para fazer executar-se o que o seu ardente
patriotismo e luics aconselhavam a bem da
sua Pátria. Aporta'-oéo afuelle Soberano a
Bahia, Silva Lisboa aproveitou-se da ami-
zade, que tinha com D. Fernando Jaze de
Portugal, depois Marquez de Aguiar,- para^
lhe inüicar a necessidade de abrir --os por-
tos á todas as Nações amigas da Coroa do
Portugal; e apezar da forte oppostção, que
então se fez., tal foi a força dos seus argu-
mentos, que aquelle fidalgo cedeu ás suas
persuaçóes, e fez com que o Príncipe Re—
gente publicasse a Carta Regia de 24 de Ja™
neiro de 1808, que iiberalisou aquelle ma-
ximo beneficio à Nação.

Tao salutar medida, que ainda hoje nos
salva no meto das crises políticas, que ator-
mentam o Império, longe de ser apreciada
no seu justo valor mereceu pelo contrario
a maior desapprovação da parte dos nego-
ciantes portugueses; pois que acostumados
a terem unicamente commuoicação com as
praças de Lisboa e Porto, não podiam sotTrer
idéa alguma de concorrência; e por isso náo
se pouparam, à esforços é diligencias, para
que te revogasse a Carta Regia., que, se-
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g^do proclamavam, augmentava os males,
que a Nação soffria, e privtva ao Estado das
suas rendas; e não faltaram pessoas iniluen -
tos, e até Estadistas, que esposassem a cau-
za dos ditos negociante, os quaes segura-
mente haveriam alcançado o que desejavam,
se Silva Lisboa, que havia acompanhado a
El-Rei, sendo nomeado Professor de Eco-
nomia Política, não lançasse mão da penna,
e em huma phrase cheia de fogo, e em que
se mostrava vastíssima erudição, não pul-
verisasse os argumentos dos seus adversários,
dando á luz em 1808 as suas « Observações
sobre io franco » parte i.a ei',
em que provou com o exemplo dos Estados
Unidos d'America quanto aquelle commercio
contribuirá paia curar os males, que a guer-
ra da Independência por sete annos havia
produzido. E aqui seja-me permettido nar
rar hum facto, que demonstra, quanto hum
homem illmtrado, que procura destruir pre-
juizos populares, he exposto ás setas da ca-
lumnia e intriga. Certo censor tendo lido
a citada obra, pôz á margem de exemplar
as seguintes notas: -He réo de Estado, merece
pena capital—e outros termos de^ta natureza !

A creação do Tribunal da Junta do Com
mercio, Agricultura Fabricas, e Na^eg^ção
deste Império, deu lugar a que Silva Lisboa
fosse nomeado Deputado, sendo encarrega !o
das mais difDceis commisroes, e entre ellas
a de apresentar hum projecto do Código do
Commercio, trabalho em que assiduameníeíe
empregou, masque não pode completar poi*0flusa do seu faüecimento. Também orga-
Bisou o Regimento para os nessos Cônsules,
que muito serviu para se concluir aquelle
que se te ha hoje em execução.

Quanio rebentou a revolução do Porto
em 1820, e que o seu echo repercutia em
todo o Brasil, tendo-se visto o Senhor D.
João VI. na necessidade de jurar em 21 de
Fevereiro de 1221 a Constituição, que as
Corles .Constituintes era Portugal fizessem,
era tal o credito, de que gozava Silva Lis-
boa, que foi nomeado ínspector dos Esta-
belecimentos Litterarios, emprego sutnnia-
mente espinhoso, pois que tinha de censu-
rar todas as obras, que se publicassem; mas
que elle satisfatoriamente desempenhou, não
se esquecendo, no meio das suas graves oc-
eupaçóes, de aconselhar a concórdia e har-
monia entre os cidaiãos, publicando o Jor-
nal" Coaeiiiador de Reino Unido."

Resolvendo o Senhor D. João...Vi• voltar
para Portugal em Abril de 1821 deixou coro
sabedoria política, como Regente, a seu filho,
o Príncipe D. Pedro, pcis que era claro a
todas as luzes, que o Brasil só se pode-
ria conservar unido aquelle Reino, não per-
deudo nenhuma das vantagens, de que já
estava de posse. Logo porem, que pelo Be-
creto das Cortes Constituintes se determinou
a retirada do Príncipe Regente, a abolição
dos Tribunaes, e remessa de trop?s para o.
Brasil, Silva Lisboa fui eom os teus escriptos,.
principfclmente com as suas « Heclámações »
hum dos mais estremosos antagonistas dos
refalsados constitucionaes e facciosos da ca-
bala anti-Brasiltca, procurando encaminhar
o espirito publico, para resistir á arrogada
supremacia metropolitana, e se defenderem
os direitos do Piincipe Regente, conforme
aos princípios do verdadeiro liberalismo, sem-
pre em justo meio entre os extremos do pv,—
der despotico, e furor popular; expondo as
vantagens da Monarchia Constitucional se-
gundo os aatuaes modelos de Inglaterra, Fran-
ça, e ílollanda, que tsnhão por si a expe—
riencia des séculos.

Estes princípios fór«,m por Silva Lisboa*
sempre energicamente sustentados, tanto na
Asr<embléa Constituinte do Brasil, aonde foi
Deputado pela proúncia da Bahia, como de,-
por.s na qualidade de Senaáor do Império.

Os seus emulos, apesar de se opportm ás-.
suas opiniões politioas, nunca deixaram de re-
cocLecer o seu profundo Süber, e de admirar
a independência, e firmesa de caracter, com.
que Silva Lisboa susUn'a-va< a sua dontrin.»,
corno se manifestou em todis as- circuctan-
cias criticas, etn que se tem achado a Na-
ção; especialmente quando na primeira f «s-o
das Câmaras em 1830, elle,. á semelhança do*
Varão constante descrito por Horacio, des-
presaodo todas as contemplações humanas,
e só- firme em cumprir com seus duveres,.
entrou com te da a coragem na discussão,
sem que lhe incutisse o menor susto o as-
pecto aterrador, que apresentavam entáo os
partidos. Existem impressos os seus-Discur»
sos, em que se conhecem a eloqüência e ener>
gia com que sustentou os seus argumentos,
sendo em verdade espantofio, que, em huma
iddade qaasi octogenária, apparecease tanto
calor e valentia de phr&se.

Votado inteiramente ao bem da pátria pro-
curou iilustral- a com es coaüLuadas obras,.-
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que foi dando suecessivamente á luz, à ex-
pensas próprias, sobre Economia Política,
Religião, e Moral, como eonsta da lista, queacompanha esta memória. Estes eücriptos
mereceram o apreço e estimação das Socieda-
des racionaes, e estrangeiras, que não du-
\idaram inscrevel-o no numero dos eus so-
cios; a saber: — A Sociedade Promotora da
Industria Nacional do Rio de J.nuro; da
Agricultura da Bahia; a PhMosophica de Phi-
ladelphia; d^Agricultura de Munich; da Pro-
pagtçâo das Sciencias industriae*; e do Ins-
tituto Histórico de França; e do Instituto
Real para a propagação dasSeieneias naturaes
de Napoíes.

A pezar de ser dotado de huma constitui-
çâo r< bus'a, com tudo, continuado estudo e
trabalho principiaram à debelittr as suas for-
eas, e depois de huma prolongada moléstia
de trez mezes, fídleceu aos 20 de Agosto de
1835, deixando á seus íithos o exemplo de
hum homem j>s&), e reilgoso, e aos seus
concidadãos, o de hum Magistrado psobo, e
patriota genuíno.

« A estampa que fiamos h« je- aos nossos íei-
te res, he copia do retrato a óleo que possue o
Exin. Sr. Barão de Cayiú. »

—nuO"»—¦

íJS^-DBne© ibüibibüiliew!) mamaaâ
ROMANCE HISTÓRICO-.

GAPÍTÜLO VI.

Esqueceo-me dizer a Vs. Ms. no capitulo antecedente
quem era o malvado, que tão desapiedada e iuhumana-
mente tratara as duas irntãas Marcha e Clara, e bem
me pesa ter agora de dteel-o-, por quo se os crimes são
aborrecidos e as virtudes amadas independentes de
pessoa, certos crimes porem augmentaiu de gravidade
quando pratreados por certos sujeitos; chamava-se o
exscrando algea e vil carrasco Fausto de Eslevaes,
irmão mais velho da triste -victiina! Nós voltaremos
alguns annos atraz para tocar ligeiramente em algumas
eircumstauciás, pelas quaes passamos com mais rapidez,
do que protnettia o interesse e clareza desta minha
historia.

Terão Vs. Ms. em lembrança o estranho e terrível
suecesso, acontecido com o Reverendo Doutor Lourenço
de Mendonça, e de como hum pagem o trouxe com
artiíiciosa maldade até a-praia, que ficava no fim do
largo em frente do Hospício, pouco mais, pouco menos
ali por onde fica hoje a Praça do Mercado; e de como

abi o deixou entregue a quatro assalariados monstros,

que tinham por contmissão tirar-lhe a vida • ora bem,

este pagem improvisado tinha nome Âlwisu de Es-

tevaeso Comprido, e o homem que tremera a besta,
que o Prelado montara, e que os seguio de lorjge até
a praia, era seu irmão Fausto de Eslevaes o Quebra-
espadas. A forca e coragem que lhes herdara a Na-
tureza começaram elles a empregar desde tenra idada
em maldades, de sorte que nas desordens e assuadas
eram sempre procurados como primeiros e importantes;
estragados e perdulários, pois que hum só vicio gera
infinitos, mal lhes chegava o soldo para exlravagan-
cias, que para as necessidades atinhuiu-se ao do
pobre pai, indulgente para com elles, por que em st u
errado ajuizar certas virtudes tacs como a eastidade, a
vergonha, a bondade do coração, a temperança e a
modéstia só pertenciam ás mulheres, e nisto ia de ator. o
com o pensar de muitos pais de hoje em dia. louvando
como elle a audácia, descaramento e soberba, que nos
filhos sobram. Afleitos a gastar sem peso, couta e me-
dida, quando o dinheiro lhes faltava, haviam-no pi r
qualquer forma, preferindo sempre a mais prompta e

' fácil, ainda que não fosse a mais licita; por isso despe-
jaram elles as bolsas dos eavalleiros n'aquella certa
noite, e achando-as bem recheadas ubsulveram-nos em
sua consciência de tudo adesci>'pa presente o passada,
futura mesmo, se continuassem a ser ricos;, aqui tem
Vs. Ms. o diabo que levantou altíssimas montanhas.,
cavou fundosfprecipícios soprou nuvens de poeira, tomou
a forma de certos animaes horrendos, redondinhos, de
côr amarella, ou branca, animaes, que não era muito
assustassem pobres soldados, quando põem muitas vezes:
em trem uras betn bôa gente. Este segundo encontro--
votou os dois de Estevaes ao serviço dos quatro cavai-
leiros, e particularmente ao de Jeronimo. Barbalho
Bezerra, que em pouco tetos» Ihes-comtnetteu.a facção
diabólica, que executaram contentes uão só pelo oiro
de que careciam como em vingança, da. incredulidade
de Lourenço de Mendonça para com suas fabulosas-
narrações. A morte de seu pai acontecida pouco depois-
d'aquelle suecesso deixou-os livres em sua carreira de-
crimes ; porem a chegada do Governador Salvador
Corrêa- de Sá e Ueuavides atirou-os para S. Paulo, onde
continuaram a mesma vida, cuja Relação.estranha á
nossa historia ficará em silencio até seu tempo: não
sei que motivo, mas devia ser poderoso, trouxera Fausto
de Eslevaes a esta Cidade, onde alem de sua irniãa
não tinha mais parentes; o acaso, ou duligenem fex-
lhe descobrir o retiro de Clara, e- apresentando-se foi
recebido com os braços abertos, por que tain irmão,
ou hum íilho mesmo que máo seja sempre he filho,
ou irmão, e a paga do aflecluoso gasalhadn, que r.e-
cebera, nós a vimos tio capitulo antecedente, sendo a
causa de tal maldade não terem as duas pobres mu-
lheres dinheiro pura lhe dar, desnaturado e infama! !

Não he possível ser máo impunemente, e Vs. Ms.
viram como fui castigado com severidade Fausto de
Estevaes, sem que eu tome o trabalho de acusar, ou
deffender a competência do juiz confessando todavia
a justiça da imposição da pena; solto a requerimento
de alguns, que tão bons deviam de ser como elle, o

| Qtfjbrii-es^aiias ,,uruu [or suas fayanlius antigus. que
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Antônio de Marins teria prior sorte que a de Lourenço
di- .\It'i;dn:i.;;i; livie como a ave dt: rapina, ,<nic
oiiili- enroniiv. r-siçn ahi Ia/ seu assento em r|iiiinl(i :i
devora, nao lendo negócios ijne dispor para partida,
sem leira, nem beira como se cuslumu dizer, correu a
S. Paulo sobre os passos do Prelado, c dc tal sorte se
liuuve, que alvoralou a gentalha com a relação dos
recentes acontecimentos do Rio dc Janeiro, alterando a
verdade a seu geito, fazendo rom que o puvo negasse
a obedieni-ía ao Administrador Ecclesiastiro dispoudo-se
a prendel-o, para o que cercaram com sentinellas o
Convento de Santo Antônio d'aquella Cidade onde elle
residia: com infinito trabalho e perigo se HvrOil o
Prelado da fúria dos amotinados, recolhendo-se a esta
Cidade de S. Sebastião, para onde o seguio o implacável
•Faustu de Estevaes. Passados alguns mezes, partiu Au-
tonio de Marins Lourenço para o Espirito Santo, o seu
inimigo presa- dc terrível enfermidade, quasi nas mãos
da morte, nâo esqueceu sua vingança e juramento ;
hum servo do-Prelado encarregou-se de huma caria
-para Alonso, o Comprido, que vivia «'aquclla Capitania,
de sorte que ua mesma mala de Antônio de Marins
ia sua seniença de morte:

— «Lá vai o meu bem feitor muito querido, dizia
a corta, cheio jie virtudes, que lhe valeram em S.
iPauIo tão caridoso gasalliado como o que lhe fizeram"lá o anno que passou; vai agora vêr o Espirite Santo,
•e creio eu que errou no caminho, por que só no oeo

] oderá encontral-o: eu le eneouiHiendo, irmão meu,
que o ponhas de pés para diante no -caminho d«s selte
palmos, que, se esta febre me dei&ar «om vida, írm
agradecer-To, ou ajudar-te. »

No mesmo .dia em que Alonso recebeu a « arta devia
partir para esta Cidade em companhia de Diogo Lobo,
que o tinha a seu serviço: dia veio portanto destruir
suas teiieões «le siagem, mel tendo-lhe entre mãos o
jiiftrnal projecto 4eseu irmão Fausto, que sem maior
exame começou togo a -pôr ern pratica-: comia ficava
som abrigo, e porque er-a mais seguro para «eus in-
tentos deu traça -a entrar no serviço de Antônio de
Marins Lourenço, que -sabendo que o cavalleíro o
deixava polo não querer acompanhar ao lt-io, recebeu-o
pio sua casa com-a vanlajada paga. Mais de hum anuo
pastou esta víbora em meditar e dispor -seu iiorrendis-
fimo attentario, c-o trato que tivera com -es índios por
muito tempo no sertão do Rio de Janeiro, lendu-o
feito conhecedor de finíssimos venenos, auxiliou-o na
exeeranda empreza ; mas hum escravo negro, de quem
o Prelado se liava inteiramente, impedio muitas vezes,
sem o saber, os desenhos do assassino, ate que vicíima
elle mesmo por causa de sua fidelidade, com a morte
abrio caminho sem lrepeços à maligna ienção de
Alonso.

. — « Tens andado muito devagar ci>m a minha en-
rommenda, "dizia 

Fausto a seu irmão om huma outra
carta; por esta terra falia-se na próxima vinda do
fugitivo de -S. Paulo, e eu quizera bem que elle por*f4ii 

ficasse: aprcssa-!e, ainda que seja preciso usares do
jfer.ro, eui vez de berva: -e manda-m,c pura o ceo esse

EÊ3XLL. .^K^fe^ft^S»

anjo, que nao pôde viver entre os demônios deste
liiumlo. »

Foi desnecessária esta segunda rceommemlação, por
que, quando chegou, a maldade estava já executada;
Antônio de Marins Lourenço havia sido envenenado,
perdendo cm lugar da vida, o juízo, e assim arrostou
muitos annos huma existência de tormentos, ate que se
embarcou para o llcino, onde foi acabar no mais com-
passivo c lasíimoso estado, que pode imaginar-se.

Não foi, porem, o crime tão oceulto, que não liou-
vesseni vehementes slispcitas de quem fora seu autor;
o inopinado desappareciiiiento de Alonso, o Comprido,
e o encontro das duas cartas acabavam de confirmal-as,
e o Quebra-espadas esteve por hum cabrito dançando
na 

"corda, valendo-llie suas boas pomas, e a protecção
de Diogo Lobo c Jeronimo Barbaiho, aquelle em atten-
çãb aos bons serviços que do irmão havia recebido,
este ao pacto, que enlre os dois haviam: foi elle en-
contrar-se com Alonso de Estevifes ua Capitania de S.
Paulo levando cartas para Lucas da Silva e Jorge Fer-
reira Bulhão, em que os de cá do Rio o rccomuiendavain
particularmente, promptos sei.jjre cm ajudar os mãos,
que com elles iam, e os serviam.

A noticia destes acontecimentos ia obseurecer e mor-
tiliea-r a couipaesíva alma de Clara, a quem Martha com
suas exortações piedosas diflicilincute consolava; ambas
com jejuns c disciplinas sacrificavam ao Senhor pelos
criaies de tantos monstros, que aceitando-lhes o bolo-
causto em próprio ben-clicio, preparava-lhes mais rudes
experimentos: nova tempestade se levantava «obre suas
cabeças, tempestade terrível, que lhes devia valer a
coroa do marlv/rio, ca entrada triuiiiphaule da gloria
eterna, premia de tantas dores e amarguras, que a
terra lhes havia dado.

Morava próximo da humilde casa das duas irmãas o
Mestre Fernão Egas Feilciro, aquelle mesmo que ha
bastantes annos remendou cwi Aodrahv a cabeça de
hum dos nossos conhecidos, de Jeronimo Barbalho lít-
'/.erra4 sabedor em sua arte, segundo rezam as chro-
nicas do íeuipo, não tinha mãos para tantos corno os
que © procuravam, a fortuna o bafejara; porem-a
fortuna tem os pés sobre huma roda, que não só anda,
como desanda, e íiunia vez chegou, em que ella
desandasse para o Mestre Fernã», que pouco pa-
ciente e endagador de causas por oílieio e costume,
não se contentou com o — paciência! de sua velha
«reada : começou de endagar para onde lhe fugiam os
freguezes, e veio no conhecimento de que as rezas das
duas beatas, e a crcdulidade do povo curavam todas
as enfermidades. A reputação das irmãas Martha e
Clara crescia espantosamente em prejuízo da do Mestre
Feíteiro, que so por amor da Sciencia e philantropia
resolveu acabar com as curandeiras desacreditando-as
na opinião cega do vulgo ignorante, cada vez que se
oflerecia oceasião as duas pobres .eram victimas de sua
lingua ferina, e o Governador, com quem o Mestre
privava, ajudou-o até com ordenanras, tolhendo as
irniãas Clara c Martha empregarem bervas, ou quaes
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quer substancias para curar aquelles que a sua casa
fossem: porem as determinações do Governador não
tiveram effeito por que só empregavam cilas na cura
de seus doentes remédios espirituaes, e as declamações,
insultos e calumuias do Mestre Fernão Egas vieram
sobre elle mesmo arredando-lhe da porta esses poucos,
muito poucos, que ainda o procuravam. Porem sua
desesperação e violento ódio cresceu, se era possível,
com o facto, que passamos a narrar: A mulher dc hum
dos mais ricos e nobres moradores da Cidade, depois
do feliz nascimento de huma filha, cahira if huma mo-
Icstia, que ninguém podia reconhecer- c classificar;
dc joven e refeita, que dantes era, tornava-se de dia
para dia hum esqueleto, cobrinde-se-lhe á cabeça de
brancas, e alterando-se-lhe por tal forma o semblante,,
que a primeira vista todos lhe davam cem annos,.
quando apenas teria huma quarta parte;, e o mais
espantoso era que não: havia modo de fazel-a entrar
em curativo, por que se lhe faltavam em remédios,
e em Mestres, respondia dolorosamente,, que para ella
só havia remédio, na sepultura:, seu. marido, que a
amava em extremo, hão, poupava deligencia e oiro para
curai-a; todos os abalisados na arte de curar foram
consultados, mas desesperaram de vencer não só a mo-
lestia, que não. conheciam,, como a rebeldia da doente,
que de nada- se- queixava,, por que Vs.. Ms. sabem que
se não- disserem aomedioo onde lhes doe,, estão bem
livres d& que elle oadvinhe; mas vamos adiante,, seu
nsaffdo o capitão, Jeronimo Barbalho Bezerra particular
amigo do Mestre Feüeiro não se esquecera de eonsulr-
tnl-o na moléstia de sua mulher,, porem debalde por
que tanto aproveitou a seiencia. de Fernão Egas, corno
linha aproveitado a de muitos outros,, c vendo' este
pelo estado: da- doente que- poucos dias feria Je vida,
lembrou a» seu antigo, as bruxarias das santas mulheres,,
segundo ello- ilifciii,.asseverando-llie que só cilas pode-
riam curan a doente;., c-quo quando o não fizessem seria
ou porque- o. não; querinm, ou porque talvez Rissem
eilas mesmas quem a havia posto em tão piedoso-, estado,,
valendo-se o malvado deste infernal dilema,, que per-
deriu iweuicssüvclmenlc as irniãas Clara e Alar.llin, por
que bem certo linha elle para si que não curariam a
mulher de Jeronimo Barbalho. Sendo chamadas as
duas santas muriteres com promessas e boas palavras,
liiiina deltas, Martha, chegou a ver a doente, asse-
verando" antes, ríiuitns c repetidas vezes que só. com
orações podia v.aleN-lhe, e qae por, isso desnecessário
era quo a. visse;, porem. o. daninado Feileiro fazia»
destas escusas argumento, contra as pobres mulheres,, e
Jeronimo Barbalho insistia, e Manha veio ; por fortuna
para a doente não eslava cm casa seu marido, nem.
doméstico, ou servo-acerca delia,, e este isolamento
jtasual, ou, o- que mais-verdadeiro- parece-, a vontade
do Senhor abrio a.boca e alma da enferma:

Então, que vos parece da enfermidade- de-minha
nti.lher? perguntava Jeronimo Barbalho para Martha
que ia saliiudp; tendes algum remédio que a salve? !
eu vos darei em troca quanto tuc pedirdes!!

Já.vos. disse que só Deus pode muito; pedirei por.

vossa mulher em minhas orações, e o Senhor me ou-
virá, tende confiança n'elle.

E Jeronimo Uai balho julgou o reccituario muüo
simples para a enfermidade de sua mulher; mas sua
admiração foi extrema quando ao entrar-lhe o quarto
de dermír, donde havia muitas semanas que ella nâo
sabia, achou-o vasio de sua pessoa, as janellas abertas,
e ella passeando no jardim tendo pela muo a (ilha, que
de espaço a espaço apertava lentamente nos braços:
correu ao seu enconlro cheio de alegria, mas na frieza,
com que costumavam recebel-o as duas, se havia mu-
dança, era tão pequena que mal se destiitguia.e Jeronimo
estava contente apesar disso por que sua mulher fai-
lára-lhe, mandara mesmo a filha que abraçasse seu
pai, certo que mudança havia, pequena que fosse.
1'orein a noite veio destruir as melhoras da pobre
senhora, por que provindo eilas de huma consolação
momentânea,, de- huma esperança incerta, de huma
certeza abalada, sosinba porque Jeronimo Barbalho
sabia todas as noites, recolheiido-se sobre a uiadru-

, gada, por que sua filha dormia o somno da hino-
cencia,. longe de Mar.lha,. que lhe dera socego lodo
aquelle dia, a desgraçada vergou outra vez sob o
peso de sua imaginação esitandeciua, de sua phantasia

; exaltaria, sob o; peso dai enfermidade, que Iheseccava
; a existência, a melancolia :

Martha,, deixando a.casa de Jeronimo Barbalho, cor-
reu a encontrar-se com sua íruiãa Clara, que desde
itiuito a esperava inquieta:. *

— Atua demora fez-me'soffrer terríveis angustias,
¦ Rtisaua !. pesava-mo. no coração ha.vor.~te deixado ir so, e

se soubera onde mora essa pobre que toste soecorrer, eu
teria ido cm tua procura: ha tantos annos que não
nos separamos,.que esta manhãa toda me pareceu hum
século..

E cilas se abraçavam, chorando, como se depois dc
largos annos de ausência se encontrassem ; santa ami-
snrie,. tu cs tia terra o.consolo do homem. alTlieto! luas-
palavras são as riilicias de opprcssa alma—amici con-
siliis anima dulcoratur:; —são- eilas como o perfume
suavíssimo qtt" dilata o.coração! Como seria pesaria a*
existência,, principalmente para aq„uelles> que longe dos-
seus pela eternidade, ou espaço arrastam o tormeulo,
que- chamamos vida,.se a voz de hum amigo não viesse
em seu auxilio'?! ó bcmdila sejas lu entre todas as-
virtudes,.amaldiçoado-: o que¦ te-atraiçoa,. despresado c
aborrecido quem te não busca, ou nega! !

E cilasabraçavam-sc chorando de uonlcntamento por
que eram, duas amigas, e sua amis-'de evia -erriurt-
doira,. eterna por que havia começado na desgraça,
pedra de toque-onde se lhe conhece o \ erdadeiro qui-
late-— ainicus certus in re incerta rernitur!

— Todavia, disse Martha, a minha demora, alem de
precisa, ha de trazer-nos muita satisfação, minha irmáa :
ella. nos poenv. no- empenho de soecorrer huma pobre
mulher;, que soffre como nós soffremos, huma mulher
que ama com toda a sua alma, .vendo-se, ao -que ¦• ila
diz, desprosada e esquecida; a minha demora trouxe-nos.
mais biuna. irinãa, que assim como esses quatro niise-

» f
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r vcis se ligaram cnlre si porá desgraçar ((iiaiitns ciiex-
IKTi&ã iiies cakircm nas garras, assim nos devemos nós
«s vir.tinias unir e abraçar para nos consolarmos

11 utui-meule: he a mulher dc Jeroniino Barbalho
lif/crra, quem veuliu de consolar; a desgraçada
s -flrc muito, e caminha a largos passos para asepul-
fura, mas a causa de seu i nasce
mui longe do Ingar, que ella na; Jeronimo
Uarbalho mudou como todos, e não são novos amores
quem o aflasla da esposa, he a ambição.

£ cila contou a Clara de Estevaes, com essa minu-
riosidade que as do seio empregam quando narram,
os lormcnlos da triste que acabava <lc consolar, e de
eúiiio llie havia promeiiiuo vigiar os passos do infiel
iiHii ido: - i.

Perigoso empenho he este que nos commctlemos,
piorem grande prazer nos dará, se o vencermos, pendo
em calma o coração de nossa terceira irmãa; hoje
mesmo darei principio à obra, e tu, Clara, has de
ajudar-me com vontade, não ? sempre te acho prompta
(in dar auxilio aos que o precisam.

E consultaram entre si os meios de levar ao fim seu
empenho, sahindo ambas ao sol posto a encontrar a casa
de Jeronimo Barbalho Bezerra, que bom pouco as fez
osperar sahindo também como era sen costume quoti-
diano; seguiram-no de longe as duas irmãas, e a poucos
passos chegaram ás praias da Cidade, onde n'hum bar-
co, que ahi o aguardava, se embarcou elle.

Meu Deos, aqui findou tudo 1 disse Martha com
tristeza.

Que dizes, minha irmãa?! pois terás medo do
mar? vamos caminhando ao longo da praia que eu-
rontraremos também hum barco.

Não, minha irmãa! tu és mais corajosa, que
prudente; quem sabe para onde vai esse homem

¦— He isso o que nós queremos saber.
Eu o sei; porem talvez que o lugar para onde

("He vai não possam nossos pés tocal-o sem grave
perigo.

Estavam assim faltando, eis que huma canoa ligeira
como a flecha veio atracar a praia, não longe dcllas;
c Clara antes que sua iruiüa lhe puzesse impedimento,
correu para cila.

Vós por aqui?! disse hum dos homens, que dentro
lia canoa vinham.

E com tenção ue embarcar-me com vosco, se o
quizerdes.

Eu vos pediria que a tocasseis só com a ponta
dc hum dedo, tornou o homem apontando para a canoa,
quanto mais impedir-vos que lhe entreis dentre minha
santa; vinde, vinde, que o Senhor vos traz para me
fcenzerdes este madeiro, que sustenta minha mulher e
meus filhos.
— Olhai, Anselmo, nós queremos ir no caminho

daquelle barco, que lá vai ao longe, vede-o?
E o canoeiro deu hum passo alraz, largando o chapeo.
*-í Que dizeis! ? disse elle com os olhos arregalados

de medo; vós lambem quercis ir lá, senhora Martha ?
— Pois corremos perigo? disseram as duas irmãas.

— Ai, eu não vos posso dizer nada por que minha
mulher ficaria sem marido, e os filhos sem pai, se o
suuhessem; porem posso dizer-vos huma coisa* e he
que não vades alá: vi.ide para aqui, disse elle afifas-
taiido-se da canoa, onde estava outro canoeiro, lá em S.
Gonçalo juntam-se muitos homens todos armados, c o que
elles fazem,:e dizem nío sei eu, juro-o pela Virgem San-
tissima; ora quereis vós ir a S. Gonçald?!

—¦: Mão, meu amigo, disse promptamente Manha,
não, por que isso vos comprometteria sem necessidade;
íicai-vos com Deos.

— E que elle vos acompanhe, replicou o canoeiro,
rogai-íhe por mim, que vos attendera

Martha foi no outro dia ver sua doente, e achou-a
desfalecida na constaucia, desesperada no remédio;
porem sua presença reaiiimou-a, e, ou não sei o que
ella líie disse, mas a doente a contar desse dia foi cada
vez a melhor, recuperando senão inteiramente a saúde
da alma, ao menos a do corpo, com grande espanto de
todos, especialmente do Mestre Fernão Egas Feiteíro,
que até preparara seus vestidos de dó para assistir-lhe
no sahiiuento. Cura tão maravilhosa e rápida deu novo
lustre á crescida reputação das.duas irmãas, que os
Mestres apregoavam como feiticeiras, ou bruxas, impor-
tando-se bem pouco, o que havia sido curado por ellas,
da qualidade do remédio, que o livrara das dores;
porem alTrontar os que podem foi perigosa coisa em
todos os tempos, e assim as duas santas mulheres tiveram
que soirrer a fúria de Fernão Egas, cabeça de todos os .
oiTendidos em sua reputação decahida : hum dia foram
encontral-as todas duas mortas como duas santas que
eram, e martyres por que as haviam estrangulado!
Alguns dias depois tendo-se espalhado pela Cidade certos
boatos, a velha ama do Mestre Feiteiro foi dar, com
elle morto negro como hum carvão estendido no meio
do quarto, asseverando os vesinhos que os demônios o
tinham assado em hum grandíssimo espeto servindo de
lareira o assoalho da casa, que edificára á custa dos po-
bres, de bradas bom numero de dobras, que lhe valera
sua philantropia.

(Continua.)

Em 1775 participou José Cezar de Meneses,
Governador e capitão general de Pernambuco
o seguinte facio a el-rd.

Na Vilta do Ceará vive em perfeito juizoAndré Vidai Negreiros, com 124 annos de -
idade. Serviu de. juiz ordinário em Í773, eexercita ainda o i a g> de capifáo-mor. Teve;i0 filhos, 5 filhas, 33 netos 5-2 bisnetos 42 ter-netos, e 24 q'sarto-ne*os. Tudo conserva emsua casa de portas a dentro (om bôa educação:
compõe-se a sua família 149 pessoas foraescravos.

fW .

ERRATA.
ErnoS." n.°. pag. 10, segunda columna linha 20onde se lí: — das nossas Eras, cruenta etc, — lôa-se:— da, nessas Eras, cruenta etc. —
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lêem; e na verdade, que beneficio poderia rc-
éeber a « idade em, tempos tão calamitosos como
finam aqüelles, em que hum Rui Vaz Pinto.go-
vernou a .Capitania do lio de Janeiro?! não
cabe neste lugar- semelhante narração, quê hum
dia terão Vs. Ms., porque O iim do Ostensor
Brasileiro he tirar do esquecimento, c divulgar
quanto fôr "possível Bossas .eferonicas; nossos sol-
frimentos c prosperidadesj seguindo âquellas pa-
lavras* do nosso sábio Alexandre de i.usmão na
presença dos illustres acadêmicos, palavras, que
repetidas ha tantos ahnos, faz vergonha repelil-as
ainda; hojK

Im fins de 1623', governando por segunda
nomeação IVaiHim de ^á, foram tão grandes os
clamores do. I ovo por falta d'agun, que bas-
tecesse a ' idade, que a Gamcra achando-as jíirsfos
o ai tendendo á necessidade publica,, ajustou com
o archilecto llomingos da Itocba a condttcçã»
das águas da Carioca até? o Campo de Santo
Antônio pela quantia de CO-t&OOO rs^ em moeda;
a qual obra seria concluída- no espaço de qualro
mezes, devendo ter: principio no primeiro dia
de serviço do mcz de Janeiro de l'62í>. obrigan-
do-se os Officiàes cfa. Camera a ássislir-lhe nas
obras com vinte- inéios, ou escravos, sustenta-.
des de a mtda e bebida, firramenJas c tudo
o mais que fsse necessário para aquelle cf-
feito; tendo odilo arcliitccto por obrigação pagar
hum homem que trabalhasse por pedreiro:- mais
se lhe promcttiam 2ÍK>(X)0'rs. de alviearas, se
por acaso fosse acabada, a obra dentro nos quatro
mezes, e- quej quando faltassem os vinte ser-
viços coHtinwiS, se lhe recompençariam, e não
lhe correria o tnnpn{\)

Oncr-me parecer-que-Uil* obra não foi sequer
começada pi>r quanto alguns annos- depois es-
labeleceu-so o imposto, ou. collecta de ltlO rs.,
sobre cada canada, de vinho que do. Bcriio viesse,
cujo protluclo serviria- para ajuda do encana-
monto das águas da ariOca (2), canos de vinho
para conduzir água! íe- por acaso deram pti-
cipio aos trabalhos, sobrevieram Ia es diílrciildades
que se não puderam vencer em tão curto prazo
cosi tão poucos obreiros, e por fão diminuía
quantia. JC. da S._ Lisboa em seus ; nnaes diz
que os primeiros tra barbos para o-,encanamento
destas; águas foram, em tempos do,Governador.
iloãò da-Silva e Souza, sobadirecçao dos.Meslres
4o3o Fernandes e Albaijo de \raujo,..disejulo-se

; plissa., em, altar poclaül no. l»gar:-'onde deviam

0 Aiinctçs, ms, do Rio dn Janeiro.
. % &*.daS' Lisboa Annaes do Riu le Janeiro.

ser começados, sendo o Governador b primeiro
que com a alabanca abrio a terra; se não- fora
tão grave autoridade eu;faria algumas observações
já,, porem guardo-as para quando tratarmos do en-
eanamento actualménte existente,, obra dó illuslre
Gomas; IfreireJ

tendo por, esle mesmo tempo (Í62i) envadida
a lahta pelos, Hollandezes, lemendo-se que estes
passassem á Capitania, do I io de Janeiro, foi
a Cidade fortificada com trincheiras, que nái
sei por onde correram; levantaram-se diversos
íortes, concluiram-se outros,, sendo alguns feitos
á custa do duvernador Marlim de- á, ao menoi
contribuiu largamente para sua feitura, e Ia es,,
foram as I ortalezas da Traia da Lidado e de

anta i eiíz da arra, por outro nome do Kc-.
gisto, e o I orle do Carmo; sem que, apezar
dos preparativos, beükos, se descuidasse a Ca-
mera da Pedida intenja.,. mandando que os mo-
radores calçassem suas. tesC ias dentro em seis
inezes, (tom cinco palmos de lainjo ao lonyo de-
suas paredes, com, <>, comprimento que tivessem-
as casas, c que estas não-, se pederiain fazer sein,
anraa.çüp. Porem, nada, me convence mais do-
atraso, em que por esle tempo hia ainda a po-

' voiiçao,., do que o,ac,ordão.,do,Senado, da I ameri
no qual se declara, que por estar a Cidade co-
berla de matos.maninhos se concedia, plena li-
ccnç.a, para que todos podessem fazer lenha.nas
terras, do í ousclho para uso c- serventia dos
moradores,, e que. esta illimilada. faculdade niu-
guenvse atrevesse impedir, debaixo .da pena "de

íi-CüfM) rs. para o. Conselho e aceusador; sem
que sirva.de argumento, conlrario o capitulo da
correijçãi.». do I cscniburgador João de Souza de-
t ardenas. quo, porque havia muita gente na.
Cidade, a a mera, pedisse licença a El-itoi para
nomear dois Viisteres.do Povo sotuiio certo que
esles,. pelas.atribuições que lhes compeliam, po-
(liam representar,, não, bum. aeerescimo cuiisi-
dorav.el.na popu.laçã.0, c assim augnientode pr;--

jdios,. de ruas,.etc,.,, porem, siut poucos, ou muitos
olliciaes de hum,. uu.i ou.lru otliciu, que de uo\o

: entrassem na i.idade;, se he que esies não íb-
ra.ni os primeiros Misteres que se uornearani.

(Continua.)

W ctam.oRft I&Bse.
« A'vante,, nyv.i.ravuUo,.

A'vante sem parar!
Cum sol aquella serra-
lie preciso dobrar :

'¦'-£ «a
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« Mão gcnio tem morada

No meio, bem no meio;
Horrenda catadupa
Be seu palácio feio:

« Scrvc-lhc dè-, atalaia
Anhuma gritador;
He seu feroz porteiro
Hum tigre rugidor;

« Avante meu cavallo
Avante sem parar;
Depois de Avc-Marias
Ali não ha passar.

Dcsfartc se expressara
Aleixo, o Cavalleiro;
E a serra investira
Seu ginetc fouveiro.

Do sol os fracos raios
O elmo lhe doiravam,
E depois na coiraça
Tremendo se miravam;

Nos coxótes, nas grivas
Depois foram bater;
E o ledo cavalleiro
Parece todo arder:

E seu bello ginete
Caminha sem parar;
Dois férreos acicates
O ferem sem cessar.

Sábeis aquelle corgo,
Que da Caverna sai?
Aleixo, e seu ginete
Passal-o agora vai:

Mas, ah't que o seu fouveiro
Tropeça, e vai ao chão!
Apé, meu -cavalleiro
Ave—Marias dão!!

9 Embáldc, pobre Aleixo,
Teu cavailo esporéas!
Enxerga quanto sangue
Solta das rotas veas!

Não vês a ibibohóca
Laçando-dhe as pernas,
Era grita, as companheiras
Chamando das cavernas?

Não vés aqucllas cordas
De fog« a rolar?
Treme! são be-jobis,
Temíveis no olhar,...,.

E o -seu montante erguide
Aleixo segurava^
15, ai da bojobi,
Que .perto lhe chegava!

Seis bojobis. d'hum talho
Em doze elle tornou; '
E presto come- o raio
O montante elevou:

E as cobras bi-partidas
Boiaram na corrente V
A serra extremeceu,
E abrio^-se de repente:

E Voz agra e terrível
Chamou o Cavalleiro;
Voz, não de ente humano,
De Tupan, Deos primeiro I

E o forte c namorado
Aleixo assim fallou:
=- « Máo gênio da floresta,
Mostrai-vos, aqui estou!

« Se quereis minha vida
Sem pena vol-a dou;
Apoz da tarda morte
Por esse mundo vou!

« Mas, pára! ao menos deita

Qae diga Adeos aquella,
Que niinhaalma sustenta
Por quem meu .peito anhela!

« Ingrata, ao menos gravo
Teu doce nome, aqui!
Aura, vai tu dizer-lhe:
Morreu pensando em ti 11

•— sTu amas!? Tupan disse,
Mais brando, e não irado,
Eu te concedo a vida
E Ocas castigado-:

« Mas, para que nao contes
O que acabas de vir,
Em quadrup'de :te niuílo,
Sub terra has de viver:

®0 ferro que te cobre
Aqui não ficará,
P'ara sempre, em quanfu vivo,
Elle te cobrirá. >»

E sobre o Cavalleiro
A mão Tupan poisou;
Aleixo (desgraçado !}
¦Hum bietre -se tornou:

•Corrido de se vèr
Tão feto, subterrou-se;
Porem a Maldade
'•O pobre acostumou-se.

Se Tupan lhe perdoara,
Faz-lhe guerra o caçador:

Ç> nome seu qual he hoje ?
Tatu lhe chemam, leitor!
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AO EXM. SR, VISCONDE DE CAYRIT
Árdua per pracensgloria lititer

aviDfc

Generosa Virtude,
Febre o cimo da. roeha alcantitadái." 

Lidando noufe e- dia,.
O Templo edificou da immortal Gkiriív

Pela encosta diflieil
Sobe íngreme vereda pedregosa,

Aa Pôrlicoi s«tberbo^
Que fulge com foemosas esmeraldas ?

Em torno- i crespa borda.
Assustam genducados. p«ecipiciô^...^

Ah t e quanta, sapieaekt
Se exige em peito hu-maao,, que ousa nobmf

Gaígap- da, Eoeha o cume!?
Çuantos, quantos se abysmam^que Bens deitam

Si quer Icaria fama?
Bitoso, a que anhelaado yêr da Eeusa

C) nítido semblante,.
Em ti os. olhos põe,, fitei te segue„

Crariss'im0 Visconde,
Quando no Areopago Itrasileiro-

Fulminantes «eEdades
J?espreades da teas lábios,, eantbatendo,.

lnsidiosos projtectos.;,
Cu quaadoa pi unia valida manejas,

Qual a. de Heseulcs clava,
ilesos, susfenlantp- os. Sa£gos Foros

Ba Gathoíica IgBeja
Contpa as, da Impie^ade hopriveis. FuriaSj.

Que de paiva se mordem,,
As. vipeEjea^ melgQfts area-neaudo.

1 esta. sorie cajaaiijlias,.
Benodado Sayrú», ao; Templo /.u,g_uslo,,

Com auiroo. tranquillo,
A piantg- firme,,. os--.»í1m>ss sempre flios.

>"o» facho luminoso
I?a poíteritpsa Torpe,, que entre as.-nu-v-e«s<

Esconde a, excelsa, grirnpa,.
1% descjâbif os, semrfins da Eternidade»

romasíce histórico.
CAPITULO VII.

0s gtaves aeo/itecim.entos, que açmhaiaos &% naifsar:
l®;cagi|ul^ a«ieeed.enle, ,ou por que cahjraiu depois, de.

(O; IjniJcommtfáe «o< Senado pefa Serdim Munguae-.
#, Huwmanuá por ocpasiao de ahi fazes kwn enérgica
j^wmí,%lir.,¥im>MdeCairú. (f-íde " pag. 4a.)

tantos è.íãa" crescidos horrores, cemo os que por estes
tempos eram ordinários em todo o Novo .Mundo, ou
po* que outros-ainda ma» graves occupassern e distra—
hissem os babiXastes da «nade- e seu .districto, ficaram-,

: no, olvido dentro em poucos- dias; e «e havia quem?
pensasse- n*èllcs^ se a falta das duas santas mulheres sc
fazia sentir entre os pobres-o afine tos* afogavam-na elle«

; com suas lagrimas e gemidos no silencio da» áesesperação:
apoucados e bumildes para que seu brado, soasse ao

i longe sobre- * terEa dfcpeptand«>. a justiça dos homem*
contentavam-se em pedü ao. eéo vingança de tão atroz

l delicio* vingança dos monstros. qu# lfees. haviam rou-
| bado sua consolação, remédio ultimo.. Porem de todos

aquelles que sollriam, quem mais sentia, a morte das
irmãas Clfl?a e StarBiaE e?a sem. duvida a triste mulher
do Jeronimo Itarbalho Bczerça j, seu confòrto, sua es—
perança de salvação- eomo que havftua. desapparccido»
com etjas sob a mesma, terra que-as cubrlra, e a pobre
senhora só. via eomo limite ascus-eolTriiueRtos o túmulo*,
que ardeníesaente-desejavaíetodavia,, mais de huma
vez seus- olhos seceos do muito que haviam chorado
rebentavam novamente eias- ri' Je lagrimas á vista dav.
innocwite Olha* qjie Itle, estendis-,08 bcdciiiiios, sorrindo-
se como-. bub> anjo demlempçuo;, niais de- huma vez

't lhe passaram na mente contrastada, estas palavras da^
viuva Marllia: — Kão h# so para nós, que vivemos
sobre a tersa* ¦—,e então suas.ideas.mudav.atn.,.lembran-
do-se também da abnegação, virtude sa»ia,e sublime >
com que Susana d« Fccsas. salvara das garras do opro-
brio e miséria huina estranha:

—. E tenho, eu tãrbpouca força,, qua me deixo ir á,
sepultura,, sem lembrar-me de minha lilha? dizia ella
cheia de enthusiasino; detsal-a-hei^eiiiregufi ao desamor,

;ou doscuWaáe seu. pai?! Não,,eu--, não quero morrer,,
:o não- nionmã!.!:

Assim são- teias. as.mu&eres;.. ou. tinidas como a
harda, ,q.ue-foge ao rugir da i%tha »ecfi«,.despegando-se-
da arvore, fracas. com.Q. o bichinho, que- roja imper-
ccplivcl eutre- o., [>o,del>ai:M> de nossos pés; ou então
altiviis. com.o. a aguiá soljíe o:, pi-pcar©- da serranèa,
aCfroiitan«jp o. tuKo e- o, raia,, fertes. somo o leão "da.-,

deserto: não,. espereis-.q.uií- Iuiiii^ novo tormetito venha-
abalat,. siquer resolução tão* assentada,, etla he mulher
edie mãi;.-: pr«rpare-llie a desgraça aegfasr.hofas, afllictis-
sitaos diiis,,lá está sua vontade de ffcrfo que vencerá
tudo...

JeroniiHo-Barboltio, quo dcpois.de casado parecia ter
esquecido sua vida passadahaffas&bado-se da sociedade,
com (fueia.,pass%ra os.priRje%osr.arjeas, rebentou súbita-
Mente,-, do-.iàolameuío- ein que vivia,, e as mudas salas
de sug casa encheram-se de homens, ou ficaram vasias
de sua pessoa- p»t»muitas, noites seguidas; porem estas
rftuniães difler-iaiH HjuitiSsioio das. antigas; agora nem.
picheis, netp risadas, ou morno silencio, ou violentas
discussõfes sc sentiam: deatro das salas.-e-uidadosamente
fechadas, para q«g, liijttçuesii fosse perturbai-os em seus
saraos misteriosos,. fjie- se pcrlongavai». ifl.uitas vezes
a tá horas mortas da noite. Seriam quatro para cinco
bojyjs da, mauhla do, dia.30 de Outubro de-1660,



OSTEftSOR BRASILEIRO*
quando Jeronyma Barbalho Bezerra abrio a porta dc
huma dc suas-salas, fcckada toda a noite, e por ella
foram sahind» para os corredores, c d 'ahi 

para a rua
dozí homens embrulhados em capas pur debaixo da»
quaes se enxergava huma espada, ou a--.crauha.de hum
mosque te quando hum passo mais largo as entre-abria:
contra seu costume, o dono da casa segui-os, c tomaram
todos pela rua de S„ José em dircitura ao mar, onde se
embarcaram para o outro lado dabahiü;; muiíasem-
barcações haviam largado de dillctentcs praias da Ci-
dade, todas cono a ptôa cm direcção á Ponta do Brabo,
outras largavam no instante, de sorte que grande festa
parecia haver em S* Gonçalo para< que tant» gente se
passasse á outra banda; mas, folguedos deviam de ser
bem. estranhos, pois çue homens sov, e esses armados,
despejavam as- embarcações nas- praias diricm, onde em
pouco tempo se ajuntou crescido numero delles, não só
ahi moradores, como. dos. que a, espaços chegavam,
recebidos com toscs c-alaeitlos, e-ongratulaçCes c, gritos
sediciosos, que rcdobratíim. com a ehegada ást Jcro-
nim» Barbalho e seus companheiros, nossos antigos
conhecidos, a sai-a**: Biogo Lobo. Pereira,. Lucas da
Silva, JttGge FeerciBii Bulhão,, e estos que conheceremos
de agora em diante: Ciumenta Kogueisa da Silva,
Fernão Tarclo Homem, Simão Botelho d'Almeida, Eu-
zebio Dia» Cardoso, Jorge de Souza, Anloírio Forte
yallongo, Malhias Gonçalves, Matheu* Pacheco dc Lima
o Pedro Pinheiro^ Postos em terra, caminharam para
huma casa pouco ailastadas. da, pr»m,.<!»ndft entwu.Jc—
Foniuio Barbalho,, e Joi*ge Fera-eüra,. desínaendo-se a
multidão dos-outrns et» magotes, que pnetidiam algum
dos que acima nameamos,.ou, que trouxessem, noticias,
ou que fossem pp-incipaese maiores^assim estiveram pop
muito tempo,, até' que J»ucas^ d» Silva e DugBj Lobo,
foram chamados dentro e sahipam pouso depoií trazendo
hum papel esc-rjplo,, que• começaram a lèr pata qs de
fora, dividindo-se a mullidãa em duas partes para
ouvil-03; acabada a leüuia,. que foi-witoweBipidaoeiu
vezes pelos, applausos das. amutinodos, türnaranm a
entrar os dois,

— Então que diz o-Povorperguntou. Jorge Ferreira.
-T- Aprova os.CapituloSvmuitos.dos quaes neta. chegou

a ouvir Ièr,.respondeu promptouiente Lucas, da Silva;
aprova a nomeação dos. quatra Procuradores,,, que em
seu nome tem de agresentalHis. a.- Tlaonió Ciwrêa de
Alvarenga, e aprovará tuda quanto fizermos equizer-
n os. por que lã estãv entre ellfe-nossoSt amigos-para dis-

pôl-o a quanto nos aprouver!'
—Todavia, intei-rompe» Jeronimo Barijatíüo,lic preciso

vigilância, força e, presteza ;., que se, adormecermos sobre
o volcão,.nossa perda ne certa e irreparável-,a execução
de nossos inteotos tem o seu maior contra-tenvpo na
demora: sustenta-uos a ira do Povo,, convém pois ali-

itiental-a, razeíido. parti* sem, demora os-Procuradores

que serão prezos, ou iwiaa'tendidos, eu o espero.,

E partio logo para a Cidade,huma embarcação ligeira
trazendo os quatro Procuradores, que vinham por
maudüdo do P>yü apresentar a Ilióiaí' Corxca dc A!-.

v.arenga„ que governava a Captem», em ausência do.
general Sftlv.aáor Corrêa de Sá e Benavides, não hu:ca
petição, que petições não íc fazem com a espada cn»
punho, mas huma ordem.; ao cahir da noite díspei-
saram-se todos,, ficando ao longo da praia, e de junto
da casa muitas sentiiicllas, que dc espaço a espaço se

, revezavam sem. formalidades, por que todos sabiam o
• que cca.mistea guardar, cada huma vigia dc si tuesuiu,
i e sádo mar podia via peESgoc assim, passou toda. a noiltí

e as seguintes, que foratu sette, jiuUando-sc o Povo de-
dia para ouvir novas da Cidade que sempre chegavam,
até que na tarde do dia 6 de Novembro voltaram os Pio-

\ curadores a dar couta deeoino não foram ouvidos pelo
j Governador, por quanto, tuunas vezes se lhes negava

elle, outras rcmettia para mau longe o rccebel-os, o
por fim declarou abertamente não ter que diflerir a
tão loucas e atrevidas pretenções, quaes eram as dos
alevantados c rebeldes. Estas ultimai palavras pro-

; duziraiu tal agitação entra o Povo, que não havia,
contcl-o..

—A' Cidade í;S. Chlõdé ri:bradflvam-tBdós-a huma voz,-
; arreiueçando-se huns por cima dos outros contra os
t baleis atracados1 nat praia,, <m „• se precipitaram de
|i roldão; vamos mostra r-lhe-quam. são o»alevantadose

rebeldes ás ordenanças do Senhor Rei D. AJÍoiiso VI'.,
cujos leaes vassalos somos!

1
Porem huma voz forte, que dominou todos os grilos

, da plehe,, suspendeu os remos no ar, as passadas
! dfàqualles <§ue-se iam, ainda para a praia, e os alaridos

que se ouviam-.;
— Aonde w* ides-?!* gritou Jeronimo Barbalho,

: estendendo: os-braços como para sostcl-os; á Cidade!
que fazer lá, dizei ? se ves não presto para nada, ide-
vos, que eu não irei hoje: bem sei que lie preciso ir.
á Cidade

j — E.par que-não-, dtetias- caminhar o Povo! íntef-
rompeth Jorge Barreiro, que lhe ficava perto; por que
não aproveitamos sua raiva?.-

¦— Eur fite não- quero quce sejamos- recebidos na-
" 

ponta íUt ks.nc.as- a- espadas-dc* da Cidade; por que tie
,s mister diieE-aos-.de--la-ao-.que vamos,, e a estes- ao que
-, vãü.,Kã»' sab.ea- qpa-nw. Sttnl'Yiigo-,0.- na Cidariella dor-
í mera ajOTuuzewos.-eoiiuuaud.ailu*-por Sást-llum dia me
\ basta, para concertar meus- planos,., e demais espero
: esta ntáíe-aviâos- pelas irmãos dc Estevaesy que estão nos
\ fortes- d&. IMade;, aiuaatoãa pur noite embarcaremos,

.; vai, d«el~« ikkPovOv.
¦í E as:ordens-dft.eaudüho foram prowpiamente-exeeu-
ladas,. deseiateftaiiífiJ huns- e aH'a*tando<-se- todos da

praia ;•; n»-. dia-t seguinte- »tPo¥fl armado - se apresentou •

íem ffenteáa. (saso,.es|íjfwaiHiô.as-determmaçijus doca-
: beca ila. ravwlta^ajiierisar.seus-adjuiitos lh'as transmittio,-
jordcnantíaaffta-á, msá.aoíte, estivessem promptos para
Jembar«r.^

Ainsanhcaeiti a< imcnaoravel dia 8' de Nôverubro do
anno do Seufior Mi©; dia marcado com pedra negra
nos animes da Capitania do Rio de Janeiro ; ás 5 horas.
da maukãa inauiueiavel.multidão cercava a casa das
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• 'ninara, dando estrondosos vivas a El-Roi, e vorifc-
r in'« contra as authoridades consumidas; rebeldes nos
l:i ins v no (-«ração, leacs nn coração c nos Iabio-s*
•!;•;•"'> que assim estiveram alguns momentos, huma
\>y. se levantou do meio delles chamando por seus
rrmu-s os olliriaes que de presente serviam na dita
rimara, os quaes sendo awsnrios do chamamento do
Povo correram logo a vér o que se lhes mandava ; reu-
íiidos que foram, rebentou segunda vez a multidão em
espantosos gritos, c logo hum homem se adiantou c
disse: h

Nós outros, muito lcacs vassalos do Senhor Béi
I). Af VI., que Deos guarde , vos representamos
em romn no dia .'10 dc Outubro passado nos ajuntamos
da nutra banda desta Cidade, onde chamam a Ponta
do Rrahb, e d'ahi nos prctendimnos passar acà magoa-
rios, queixosos c opprimidos;

¦— Sim;> sim»»!: clamou »o> PoVo; opprimidos das vc-
x.lçõijs, tyranias, tributos, tintas, pedidos, destruições,
de fazendas, que nos ha feito o general Salvador
Cwrêa :dc Sá « Benavides!

Ouvi o Povo! rccommeçou o primeiro que havia
filado; ouvi-o que nã»; pódednais solTrcr hum Go-
>ernador que só trata de suas ;Conveniciieias, sem atten-
¦ilcr ao MiimUm, Governador insolentç, que nos
•Alfonta em vós mesmos com palavras injuriosas, pri-

ido, >vcxamlo je ttpprimíndo a todos nós que lhe
iiMamns sob o poder; o Povo recorreu a Thomé Corrêa
«le Alvarenga, que de presente está governando esta
praça por ausência do dito general, que se foi ás minas
rias Capitanias de baixo, mas os seus Procuradores não
firam ouvidos, por que Thomé Corrêa he dos Sãs, Ta-
milia, que dá homens para todos os cargos importantes
ria Republica, nova tyraiija que inventaram soberbos;!!
Ora o Povo cançadó dc soflrri-os, vem em pessoa |»oIas
fobredilas rasões a excluir e remover, como com efleifo
exclue e remove, ao dito general Salvador Corrêa de
Sá e Bcnavi 'e?, tte 

'«arga' 
e -posto de-Governador desta

praça, o que Sua Magestade haverá poT liem, pois q.ac
lie era beneficio « -conservação dos moradores d>lla
seus vn^sallos, aquém dev«amparar, e não opprimir,

He isso, fee isso!! çrítarain de novo os alevan-
fandos; venha Yhomê Corrêa!.... chamai-o a este tri-
bunal para que aprov* a resolução do Povo L.. venha
Thômé Corrêa i 2

Quem seria tão fonco« «renda, que -se «pposesse
fom débeis forças ã fúria da plebe desenfreada ? como
susler as águas impetuosas do gigantesco dique roto em
tuil partes?1 todos «c curvaram á vontade do leão que
os espremia entre as gawas, e © mesmo Governador
Thomé Corrêa, se ousou afTroirtaT a cólera do Povo
mandando dizer-lhe perescripto que não podia convir
no removimento e expulsão, he por que se julgava
sciuro dentro rias paredes do Mosteiro de S. -Bento,
adoçando todavia suas palavras com o requcrcr-lhe em
nome da Magcstade, que não houvesse entre elle desin-
quietarão, c que tudo que fizesse fosse com muita
paz c sorego; prudência, e não vergonhoso medo, pa-
jcece ter sido a devisa de todas as authoridades dessa

época, prudência, que dc alguma forma verteu ciris
beneficio dos rebeldes, que se homens exaltados tivessem
as redêas do governo, a revolta não teria começado,
progredido, c enifim acaba Io sem correr rios dc sangue:
a bondade do Soberano he o melhor c mais seguro
meio de trazer á razão subditos ntados; a prudência
de seus ministros o melhor exercito que devem pôr
em campo; maldição aquelles ambiciosos, que-por
conservar o mando, que lhes foge não duvidam saeri-
firar centenares dc vidas de prestaveis cidadãos, cujo
maior crime lie a ignorância! Porem-continuemos a
nossa historia.

Encostado a hum dos hombraes da porta da Carnera i
Via-se hum homem, cujo rosto, espellio; de alma dàmr jf
nada, mostrava horroroso conjunto de maldades; com -
a barba sobre as mãos, que descançavam na boca do
mosquete parecia indiflerente ao motim que o cercava, s
porem seus oihos pequenos e de fogo, como que.segu-
favam em seus lugares os OITieiaes da Carnera, vo!-
vendo-os constantemente de huns para outros, e depois
indo parar com elles em Jeronimo Barbalho e Jorge
Ferreira, que com hum sorriso, t inclinação de cabeça
lhe agradeciam a vigilância; já assim estava havia
muito tempo, por que fora «He dos primeiros, que
chegaram, quando huma velha furando por entre o
aperto se chegou á porta, e tirandò-o por o braço:

Foi Deos quem vos póz aqui! disse ella -concertando
os farrapos que a cobriam; foi certamente, senhor
Fausto de EsteVaes, por que já me falta o alento pira
acabar de atravessar eslas ondas de Povo, que me
esmaga.

E que he do homem ? pudestes vós achal-o, Tia
Brigida dos Santos?:! ,

Nem S, Pedro dera com elle, Senhor Fausto, mas
eu a descobri! ide -chamar Lucas da Silva, que lh'o
quero dizer,

E Fausto voltou-se, fazendo hum signal a Jeronimo
Barbalho, que veio á porta promptamente.

Aqui tendes esta bôa mulher, que diz saber onde
elle se oceulta.

Sim.! disse o caudilho com vivacidade ; então
dizei-o,

Sou vossa serva, senhor cavalleiro ; porem eu
quizera fallar com Lucas da Silva, comvosco nada
tenho,

Jeronimo Barbalho ia responder-lhe talvez desastra-
damente, esquecendo assim de que a popularidade só
se ganha de duas formas, ou com bondades, ou com
baixeza, infâmia e descaramento, sofTrendo caladinho
qualquer liberdade de pé-rapado, que tem isso ? ! mas
Jeronimo Barbalho ia responder-lhe, quando entraram
os Procuradores do Povo, que tinham ido chamar Thomé
Corrêa, e com elles vinha o Tabellião Antônio Francisco
da Silva, que portou por fé ter ouvido dizer ao Go-
vernador que não con vinha no removimento, e expulsão,
como já disse a Vs. Ms. mais acima. Aqui foi que o
Povo moslrou quem era, e quanto valia! hum chu-
veiro de insultos cahie sobre e Governador, e sobre
quantos iam com elle, e todos a huma vez aceJamarara



OSTE\SOR RR A SI LEI RO. Í-S3

fl ie elegiam, e queriam,, como com oITeilo disseram, e{
elegeram; por Governador da Praça e seu destricto aoi.
Capitão Agostinho^ Barbalho Bezerra,[Fidalgoda casa
de Sua Magesíade, Commendador da Ordem de Christo,

'-••«: c filho do defunto Luiz, Barbalho Bezerra, Governador
f que havia sido em 1(5 {,'}; e togo assim congregado e junto,

oj correu dess ás casas onde morava o mesmo;
j> Agostinho Barbalho, sem ouvir, nem attcudcr Lucas.

da Silva* que com toda a força de seus pulmões lhes*
I bradava que parassem, até que causado de gritar seguio.

a turba ate as ditas casas, que estavam vasias, >
Â — Ao Cpnvanto.de S. Francisco!-bradou Lucas da

(S Silva,;em'inieio ja dos amotinados.
—- Ao Convento dc S, Francisco!.... bradaram todos.

"já em movimento, e ein breve cspacpt a. ladeira de S.,
> Antônio, e o puteo, ouç-irado. da ij.grGjai encheo-se

;t desta multidão, chamando'a. grandes brados por o re-
| » Pugiado, depois de òacelnmara» púi:Governador,, áo que-

.oÇlle. se escusou sempre,, ate que enfiaram dentro, e
insolcnlemcnte o trouxerarn â força para fura, e d'ahi

| f á Camera, onde Agostinho Barbalho forte com a pre—
sença dos Oüiciaes pr.eroui.pe.u nestas vozes:,

£ — Que razão,.c que causa me dais vós para que accüc
a levaiilucsa nomeação, que hav.cis feito? e que causa
e razão, haveis para o fazer, lendo como tendes, Go-
vernadon em Thainé Corrêa de A.varenga, a quem eu
reconheço como tal, e que- vós- deveis obrigar que
continue no governo? !.....

—¦ Pois se não aceilacs, haveis de morrer! Lreplicou
q Povo a huma- voz; haveis de í.ieitur a nomeação dos
Povo, ou perder a vida;, aceitai.,..que nisto fazeis grande
serviço a Sua. Magcstade, e será em bem connnum de
nós outros!

Agostinho Barbalho voltou-se para lrui*i c oiilro
" lado como buscando hum meio que lhe silvasse a vida,

sem comprometter a honra, que elle- julgava arriscada
aceitando a nomeação, qne a, Povo fizera ; e vendo-se

\ a braços com. o Rancor e insolencia da plebe só e sem
¦¦ apoio para contrarial-a e rcpeli!-a, considerando em

como se arriscava a,Praça, por servir Sua Magcstade,
í remir a propr/a vjda, e por quietarão do Povo, aceitou

|. o cargo de Governador, debaixo de todos o.s protestos..
E logo toda a multidão grilou que dava preilo e

>; homenagem ao novo Governador, o. qual pondo aiub.is
as mãos sobre hum Missaf, cni que estavam.os-Santos

%,. Evangelhos, disse por esta forma:
— Prometto a Sua Magesíade Elr-Rei- Di AíThuso,

como leal vassalio seu de ler e, manier esta Praça, e
a deílender com cautela e, sem engane^guardundo em
tudo o serviço do dit», Senhor, até pôr a,própria vida
por elle, e entregai-*, somente á ordem do düo Senhor
Rei.

Tendo acabado de prestar homenagem Agostinho
Barbalho Bezerra,, o.. Povo deu por levantada a que
Thomé Corrêa d'Arv-aw.'nga havia tomado,, mandando
que se lavrasse hum auto,, em que, o oceorrido fosse

i es posto, e pelo qual* o davam por desobrigado delia, e.

J- , o governo da Pr. ça ; este auto fez o tabelião Antônio

| Francisco da Silva em presença do novo Governador,

dos ÓÍIicias da Camera, e dos tabeliães Sebastião Sernsi -
Freire e Antônio de Andrade, sendo assignado ;ij-
cento e doze homens, alèin; do Governador "eleito o
ecclesiasticosi e por que. hão era, possível que lodo .1
Povo o assignasse, lelegeu-.como proeuradores adlio:;
Jeroiiimo Barbalho Bezerra -, Diogo Liibo Pereiiv. ,

iJbige Ferreira Bulhão e o ai feres, Lucas da Silva.
¦•'¦¦ Sabcis vós como hum liohiein descendo acceler-itit

por huiil ladeira Íngreme, tendo em vista parar c;ti
certo- 'ponto* desce» desce,, mas a sua. mesma violem ii

i leva-o, onde não queriaapessar de sua vontade? p-iís
assim he o Povo em huma revolução;, assim he (•:'•!

, quando põem de- lado. O; trabalho, ou a. pariem-fo,'
quando se levanta refcsfhrrü|Hido e-dcscalço, rei reg-;,.
tyrano,. estúpida: e- temível\. assim foi este Pov >
dó Rio de Janeiro em IfiíiO, por que mal 

'findaram:

¦ huma, violência,, entrariam n "outra, constrangendo •>
: Ouvidor geral Pedro de Meytre a abrir o pellour >

paia.nomeação de nova Camera, qie, a que estava, ní>
merecia, suas simpatliias, criminosa só por haver sido
eleitas om outros tempos--!.Ora„ sendo costume abrir-si

; os pellouros- 110 primeiro de Janeiro,, manifesta í'u- \
; violação da Lei:: mas -quando fe> ;ue amotinados qui-

zeram saber de outras leis que não: fossem as- de satu
i phantnsia, apezar de clamarem, os- de fcodi-is os temo.,*,

que por guardal-as, se levantam? nunca, e mentem! o
Povo amotina-se,, ou faminto, ou farto c-ocioso, o a
ociosidade- e a fome não conhece leis, nem devcre-i.
Violaram a Lei fazendo abrir o pellouro, e o. Povo
entrou na eleição de seus novos representantes, no-
meando paia juizes Diogo Lobo Pereira e Lucas da
Silva; c para icreudores a.Ciemcntu Nogueira da Silwi,
rernaudo Tarelo Homem, Siiuãn Botelho d'Almcida,.e
Procurador Euzebio. lua*. Carduzo,. vociferando- e ti-i-
mando todos,, que -usando da seu direito appr-iv.iva-.n
e ratificavam aquella eleição, e que só por ella estariam..

Porem, o- ódio não eslava satisfeito com adeposkij
ds¦ Tnonié Corrêa de Alv.are.nga.,, era preciso mvs-
alguma coisa,, e- as.-casamalas da Fortaleza.; Aè--Santa
Cruz da Barra abriram-se parti.recebe!-!), depois de liie
haver sido intimado, o -auto rev.olucionario, para q ;e
mais não usasse, do cargo* de> Governador da (.'idade e
seu termo,, ao que elle•re,spo.ndeu,...que uãu encontrava,
a acção do Povo-por euJender ser assim serviço de Su:i
Magesíade,. paz e-q-uictação,da U-epublica, porem qae
o fazia- salvos todos os- protestos, e violentado ; nu:s
nem esta. determinação,a. salvou d.i aíTroulosa pri -¦-.,

liara onde- o arrastaram juntamente -com. o -Provedor
mór-Pcre. dc -Sousa.- Pcreini. Se mesquinha era a s-irte
de Thomé Corrêa, não era também para desejar a de
Agostinho BarhaUKiJlczcrra„por que ambos elles tinham
liiim mesmo, pensamento, ambos consideravam, r.^ti.
horr-or-cleriMO e-paradeiro de tantos' e\ce.ssi.»s-,..afadii;;'.n-
do-se por-eiicoiüraj-lhe huma barr-cifa-^ d.?scsperaiiito
de encontral-a chamou.este.á;Camera a.Sargento mór
do Presidia Marti Bi: Corrêa Vasques, .aos- espitães, .e o-
Auditor da gente de guerra e Ouvidor gera! o doutor
Pedro de Meylre Portugal, que acodiiVm prontamente,,
sem embargo dos insultos c ameaças do,i'ui u.. -qse?-
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era vozes e. alaridos lhes lembrava a sorte de Tboihé:
Corrêa que haviam prendido já,; se não reconhecessem
'i-oü.o legitima a nomeação de Agostinho Barbalho, ac
que elles annuiram, mão grado seu* e só por não
trazer sua opposição mais horrores, do qne os grandes
que se viam. Vendo os amotinados reconhecida por
todas as autlioridades a nomeação de seu Governador
apresentaram certos capítulos, cujo deflerimento elle
conimcttcu para o diante; o que sdflVeU nial Jcronimo
Barbalho e outros, reunindo-se todos ém a noite de 18
de Novembro, discutindo largamente os interesses de
cada huTii; na aianhãa do seguinte dia, e em vereança,
foi lida, aprovada c reincttida para a Camera dc S.
Paulo huma carta cheia dc embustes c falsidades, digna
acta da sessão nocturna do dia antecedente, e que
•dizia assim:
- — São tantos os apertos, ou melhor dizer tyranias,
*'om que o mão governo de Salvador Corrêa de Sá e
Benavides, e seus parentes tem opprimido a toda esta
Capitania que não podendo já supportal-o por mais que
se intentou, resolvcu-se assim a nobreza como o clero,
ainda a esle povo conformes, unanimemente a deitar
de si a carga com que já se não podia lindar a jus-
lilicação, que esperam fazer ante os pés de Sua Mages-
tade, das causas que tinham c os moveram, e em que
se fundaram para depor ao dito Salvador Corrêa de Sá
e Benavides, e a Thomc Corrêa de Alvarenga do go-
verno cm que por sua ausência o deixou; tirando
também de seus postos ao sargento mór Martim Corrêa
Vasqueanes, e ao Procurador Pero de Souza Pereira,
que todos ficam presos nas fortalezas desta Cidade, pois
iodos estes senhores reconheciam esta miserável Capi-
tania conj outros parentes seus per governadores d'ella,
tratando so de «eus accresccutamentos, e por muitas
vezes da nossa destruição; de que os moradores dessa
Capitania, que a ella vem com suas drogas, são boas
testemunhas, pois experimentaram o rigor com que se
lhes tomavam, e o máo pagamento que deltas tinham,
acudindo-nos como tão bons visiuhos com o ordinário
sustento de quanto aqui necessitamos, devendo ser
dilTerenf emente correspondidos ao beneficio que nos
fazem, romo será d'aqui por diante sendo Deos servido:
snpposto isto quizeratn com toda a verdade representar
n Sua Magestade entre outras coisas o procedimento,
rom que o administrador geral das minas Pero de
Souza Pereira se tem havido n'ellas em razão doses-
tanques que lá mandam fazer de aguardente, vinho,
e outras fazendas, para com elles comprar oiro, e
inandal-o a Sua Magestade com o titulo de que era
rendimento dos quintos, afim de ir sustentando o muito
que tinha proniettido ao dito Senhor que pretendia
tirar das sobredítas minas; e também o que n'essa
Camera se tem acclamado sobre o mineiro Jaime
Cosmc, do qual corre por aqui que fora violentamente
morto cm respeito de haverem mandado a Sua Ma-
gestade em nome do dito Cosmc alguns avisos phan-
tastiros para se ir continuando com o mesmo engano.
Pedimos a Vs. "Ms. nos queirain mandar informação
certa dc tudo o sobredito pois também Vs. Ms. fazem

nisso serviço a Sua. Magestade, que tanto deseja saber
com certeza o desengano destas minas, e de todo o
procedimento d cilas, fazendo também, se a Vs. Ms.
parecer, aviso ao dito Senhor, ehviande-nos as cartas,
para por nossa via se lhe remetierem, etc., ete.

Esta carta atrevida e nianhosa, pois foi feita com in-
tencão de conhecer o animo dos Paulistas a respeito
dc Salvador Corrêa, teve sua resposta em 18 de De-
zembro, e como ella não chegou ás mãos e conheci-
mento dos alevantados senão em 23 dc Janeiro de
1661, para não antecipar os acontecimentos em seu
tempo a daremos também a ler a Vs. Ms.

(Continua.)

VÂ3WD3 UHlâ8aK23IIM>8«
Fr. Gaspar «Io SalT»«l©r*

A traição dc Domingos Fernandes Calabar, no
ataque da Povoarão do Pontal, causou tão gra-*
ves damnos ao nosso exercito, já pela desmora-
lisação em que entraria a tropa com a derrota,
jã pela perda fatal de tantos bravos, que os hol-
landezes julgaram-no decisivo para seus inten-
tos, sem que fizessem conta com a espada do heroe
João Fernandes Vieira; e na verdade, a glo-
riosa morte dos capitães Domingos Dias Bezerra,
Miguel dc Abreo, Antônio Velho, Jorge da Costa
da Silva, Francisco de Mattos de Gaya e de tantos
outros, não só encurtava o numero já bem pequeno
dos doíTensores, como alentava os inimigos, quo ro-
lando cora os pés os cadáveres repassados de •
mil golpes, exclamavam:—¦ lis aqui os tantas vezes
invencíveis ! —

Porem, se o Pontal vio a traição do infame
e renegado Calabar; se ella viu nosso desastre,
foi também testemunha dos honrados feitos, quo,
antes dc entregar a vida, obraram nossos sol-
dados, que se o sangue dos illustres deíTensores
da Pátria regou o chão, também morderam
a poeira muitos hereges batavos, muitos  San-
guc, por sangue.... mortes por mortes paga-
ram elles. Também esse chão tinto de sangue
viu a acção piedosa e esforçada do vencravel
Frei Gaspar do Salvador, que retirando sobre
os hombros hum soldado ferido no calor do com-
bate, huma grossa bala dc artilharia lhe levou
o fardo, ajoelhando-se elle ao pé do moribundo
para o ajudar cm seu passamento, sem que lhe
fossem estorvo as balas, que junto delle cahiam.
Tempos eram esses, em que as ordens reli-
giosas enclausuradas prestaram grandes servi-
cos á humanidade; hoje santamente se oecupam.
em fazer cursos de Utteratural O têmpora, tem-
porá !
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gutr'ador de porcos dc Marca-d'Ancona, c o

jovem mciidicante, dc Melum nem siquer per-
tenciam á classe media da sociedade, c todavia
o primeiro aterrou Veneza, apenas cardeal, c
depois na cadeira de 8. Pedro regeu o Orlic
catholico como abalisado philosopho; c no se-

gundo ninguém poderia conhecer Jaquos Amyot,

quando tiritando de frio pedia gazalhado aos bons
frades dc Melum, que se pensassem que os grãos
de instrucção e intclligcncia devem ser propor-
cionaes á posição social dos indivíduos, Plularco
ficaria sem hum atilado interprete, e a lingua
franceza com menos hum monumentodégloria
e de perfeição. Os gráos de instrucção e inlel-
Iigcncia devem ser proporcionados e proporcionaes
ás profissões dos indivíduos, e assim será 0 ho-
mem considerado em relação comsigo mesmo,
c com relação á sociedade de que faz parte in-
Icgranto; determine pois quem puder qual o grão
de instrucção compatível a qualquer indivíduo
nesta, ou n'aquellà condição social^, desta,, ou
d'áquella profissão-

JEm hum artigo sobre a instrucção publica,
insertõ no primeiro volume da Minerva Jirasi-
iiense deparamos com algumas ideas, que se
casam inteiramente com as nossas; porem outras,
e são as que dizem respeito ás observações de
escriptores estrangeiros, que só porque a fama
cerca seu nome, cegamente se adoptam: Jeremias
Jícnlham e Brpugham por tal forma fascinaram
o correspondente da Minerva, que suas theorias
foram adopíadas sem exame, sem se lembrar que
Brougham ainda experimenta, e Bcnlham foi in-
feliz em muitos de seus ensaios, e apezar de seus
b/ms desejos deixou muitas leis como estavam, ou
pcores,. haja vista ás suas observações sobre Eco-
nomia Política; por que. não leu o autbor desse
artigo o tratado do.yclho Bogcrio Ascham? acharia
magníficos pensamentos, apezar de serem cscriplos
ha 300 annos. Nossas idéas vão de acordo com
as do correspondente da Minerva em desejarmos
ambos unidade na educação, porem discordamos
quanto aos meios que devem empregar-se para
obtermos esse resultado-; queremos o possivel, e
remendos são possíveis: mas, para,, que remendos?
para que começar-se a construir a columna de
cima para baixo, como dizia a dois annos hum
respeitável senador? para que andar ás avessas
com a educação,^e com tudo?!'Nós pretendemos
ir muito longe com estes nossos artigos sobre a
educação primaria; seguiremos pois o correspon-
dente da Minerva Brasiliense em nosso 4.°
artigo.

(Continua.) 
*

111® «te Janeiro*-
THEATRO DE S. PEDRO D'ALCANTARA.

O Jornal lilterario pictorial Osíensor Brasileiro
conhecco verdadeiramente a necessidade, em que
estávamos de mostrar-ao mundo, que esta bõa e
hospitaleira terra de Santa Cruz vai hum pouco
mais adiantada cm civilisação, do que por especial
merco apregoam pela velha Europa viajantes illus-
Irados e fidedignos cm suas narrações maravi-
Ihosas; escriptores de fama, que entre mil abstir-
dos deixam escapar por descuido alguma coisa que
tem semelhança com a verdade: era tempo de
aliviar quantos Brasileiros viajam de tão nojentas

perguntas, como as que se lhes fazem respeito
dos selvagens, cascavéis, ejaguaras, que nos ator-
mentam, aqui nesta nossa selvieola (idade dc S.
Sebastião do Bio de Janeiro; o interesse he nosso,
tenhamos pois o trabalho Cabe-nos fallar do
Theatro de S^ Pedro, d'Alcantara,; fechamos os
olhos que vêem nossa insufficiencia, para enxergar
o dever que nos chama a coadjuvar tão útil em-

presa, e assim vergonha aos que melhor poderiam
desempenhar nossa obrigação, desculpa a nossos
leitores,

No lugar em que existe hoje o Theatro de a.

Pedro, existio o de S. João, aquelle de que Pi-
zarro falia deste modo: — « N'huma. casa csplen-
dida de Representação, para que deu o risco o
Marechal de Campo João Manoel da Silva .levan-
tado com o titulo dc S. João no sitio em outro
tempo denominado Campo dos Siganos, e á imt-
tação do Theatro de S. Carlos em Lisboa, cujo uzo
começou a 12 de. Outubro., de, 1813, _ entre tem o,

publico as horas da noite, desafogando-se dos
trabalhos do dia..»

Este Theatro na noite de 25 de Março de 1S2Í-,
na oceasião em que se representava, o.drama sacro
— Vida de S. llermenegildo.— foi reduzido a .
cinzas no momento em que o Santo subia á Glorio,
achando-se presente a Família Imperial, o que
deo azos para se olhar o acontecimento como po-
li tico; c aquelles que- fcudo enxergam myslica-
mente nisto viram o castigo com que a 1 rovi-
dencia pune o pouco escrupulo.de certos homens,

porquef o.Thealrp foi erguido sobre as pedras de
hum templo que se começava-a construir, ou por
que se agoniara a corte do céo por ver que o
Sinto era representado com pouca dignidade:
cada hum via a- causa do incêndio segundo o

' 
ponto de vista que tomava ou lhe interessava.

Beduzido á cinzas o Theatro mostrou o tempo
apezar de pouco a falta que elle faria, e Iralou-se
immediatameuLc de construir hum outro com o
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titulo de S. Pedro; e como a falta dc operários
havia de privar por muito tempo o publico de
hum divertimento honesto e proviitoso prompti-
ficou-se n'huma das salas hum pequeno Theatro
tendo só 150 cadeiras, 24 camarotes em duasor-
dens, c que foi aberto no dia I." de Dezembro de
1824, annivcrsario da Goroação e Sagração de S.

. M. o Sr. 1). Pedro I, representando-se a Opera
— O Engano feliz —; e no dia 22 de Janeiro de
1826, deu-se a primeira representação no Theatro
de S. Pedro em festejo ao anniversario de S. M»
a Senhora IX Maria Leopoldina.

O Theatro está situado no Largo do Rocio, ou
Praça da Constituição, de que Pizarro falia tam-
bem nestes termos: — « He de todos o mais ele-
'gante o que se formou no campo intitulado ri'oulro
-tempo dos — Siganos -— com a denominação de
Praça do Bocio, á semelhança da do ("armo, (depois
de regulado pelo Yicc-Bei Luiz de Vasconccllos)
cujo terreno conteúdo em 95 braças de comprido
e 51 de largo, s'aplanou entre fiadas de cantaria
nos annos de 13 e 14. » Em conseqüência da re-
>presentação do Senado da Camera, em oíFrcio de
26 de Fevereiro de 1822 ordenou S. A. B. o
Príncipe em portaria de 22 Março desse mesmo
anno, que elle se chamasse Praça da Constituição.
Le dois circulos formados em seu interior dis-

param fiadas dc cantaria, que vem morrer no
calcetamento das ruas, que para assim dizer o
fecham, sendo illuminado por 23 lampiões, 8 dos

*quaes são fixos sobre pilares de pedra, c os mais
ás paredes das casas : existio n'outro lempo em
seu centro hum pelourinho, que se derribou.

O comprimento do Theatro actual he de 300

palmos, largura 130, e altura 96 1/2; seu exterior

pode ser avaliado pela estampa; e n'elle nolare-
mos a sotéa erguida sobre arcos servindo de

guarda-sol ás 3 portas do centro, que he por onde
se entra para o saguão, ou sala d'espera. A' direita
d'esta sala, está o botequim do Theatro, e á es-
•querda as salas em que se guardam bengalas, e
vendem bilhetes. O fundo do saguão he formado

por 3 arcos que dão passagem para os corredores
da 1." ordem os quaes commuuicam-se com as

portas lateraes do edifício, e com as das outras
ordens por meio de bem dispostas escadas. O
edifício tem 2 andares; n'eltas c nas lojas se vcem
3 portas no centro com duas janellas de cada lado.

Nas lojas as janellas da direita são as do bote-

qaim, c da esquerda as da Salas que notamos.
No l.e andar as portas, e janellas da direi Ia

pertencem a hum salão, que foi antigamente o

pequeno Theatro, e hoje ricamente adornado com
os bustos dos principaes Poetas, he para onde

S. M. se retira quando sabe da Tribuna: as ja-,
nellas da esquerda são das salas em que está o
escriptorio do Theatro.

No 2.' andar as janellas do lado direito são as
da sala destinada para ensaios da companhia de
canto ; as do esquerdo e portas pertencem ás duas
salas da vestiaria.

Ha ainda hum salão entre o 2.° andar, e o
teclo, que he o de pintura.

As janellas lateraes do edifício pertencem ás
salas que notamos; e as portas do lado direito,
a l»a he a que dá entrada para o botequim, a2.a
para os corredores, ea3.a he destinada para o
serviço interno; e do esquerdo a L* dá entrada
para a Tribuna, a 2.a para os corredores, ea 3-a
para as cadeiras.

A sala dos espectadores tem de comprimento
117 palmos, de largura 61-, e tem 716 lugares,
podendo angmentar-se momentaneamente o nu-
mero cm caso de necessidade • ella he cercada
pelos camarotes que são.em numero de 110 dis-
postos cm 4 ordens. Os Camarotes tem 7 12

palmos de largura, e 13 1/2 de altura conservam-se
sempre Com asseio, e pintados com muito gosto.
A tribunaocetipa quasi todo o lado fronteiro á bocea
do scenarit», nella brilha 0 luxo, e o bom gosto.
Promptificam-se os 2 primeiros camarotes do lado
esquerdo da 2.a ordem para particulares de S. M-.

que os comprou, e a casa junta por onde será a
entrada para elles. A sala dos espectadores he
illuminada por hum só lustre com 102 luzes que
dá grande claridade.

O tablado tem de comprimento 136 palmos-,
de largura 61-, e altura 45-, e he ricamente
decorado.

As pintoras do Theatro são trabalhos dos Srs»
Porto Alegre, Lopes de BarrOs-, e OUvier què
foram muito applaudidos, e verdadeiramente apre*
ciados. O Theatro appareceu pintado com o gosto
que vemos, a 7 de Setembro de 1839 primeiro dia
em qae houve representação depois de fechado em
Outubro de 1838'; desde essa oceasião começou a
brilhar o talento artístico do Sr. Lopes de Barros.

Trabalham no Theatro de S. Pedro duas com*

panhias, huma de canto e. outra á-ramatica, esta
muito enfraquecida pela ausência de alguns acto-
res, e por isso não agrada tanto como era de
esperar. Ainda nãò nos desanimou a falta que ha
tanto tempo sofre o publico da juneção de alguns
actores que estão dispersos formando mais duas
companhias, e contamos que essa medida seja
tomada pára não sefrermos por mais tempo a ne-
cessidade de boas representações-. A companhia
dc canto tem tido a felicidade de agradar, não



¦ o: OSTKftSOR BRASILEIRO.1
tendo as forças que lhe querem dar, com tudo
satisfaz.

Temos ilnalisado o nosso artigo.
P. 5, W.
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ROMANCE HISTÓRICO.

CAPITULO VIU.

Logo que os Paulistas receberam a carta da
Ca mora do Rio de Janeiro, e/depois que a cila res-
ponderam de forma a não deixar-cm duvida, seus
sentimentos de lealdade,, e affeição a Salvador
< orrêa, escreveram também a esle, rogando-lhe
por mcrCê quizessG assistir na villa de S. Paulo,
ao que elle se escusou dizendo, que o chamavam ao
Rio differenles negócios, sendo de muito peso a
obra de certos, galleões, que ali estava começada-;
e por que o principal fundamenta desta obra era
na [lha Grande-por haver ahi muitas madeiras, ta-v
b lados, estôpas eembès para amarração, ia-se para
a Villa de Angra dos Reis, sem embargada lem-
branca, que lhe faziam de eslar ella tão, chegada
á Cidade-do Rio de Janeiro.: quanto,á offerta de
suas pessoas e fazendas, com que.se diriam appa-*
relhados para acompaahal-o, lh'a agradecia, por
estar certo de que os habitantes,d'aquella Cidade

jjjjjit se teriam soeegada, á vista do bando, que no í."
de Janeiro de 1661. mandara lançar ao som de
caixas, perdoando aos a levantadas seus. excesso*;
declarando todavia por inconlidentcs ao real ser-
vjço, os oi to.Procuradores, quatro da nobreza, Je-
ronimo Barbalho, Jorge Ferreira, Pedro Pinheiro,
e Matheus. Pacheco,; e outros quatro, dos oJTkiaes
Mathias Gonçalves, Manoel lorges, Antônio. Dias
e A-jitonio.Fi-rn; p-.ies. aHango, ao sargento mor,
espilães do presidio e ministros delle ha.vendo-os

, pnr reformados, e iaIiabeis., condemnojidoros por
toda,a.vida para a conquista de Tenguela e mais
pcnas.quft Sua. Magtstade fosse servido dar-lhes,
e aos. Procuradores, como cabeças, de motim, em
pena de vida e perdimeuto de bens, se acaso, nao
obdecossem promptamente a, seu mandado, que
vinha a4 serv-Governar o, mesmo Agostinho Bar-
bilho Bezerra.em sua ausência, sem embargo de
luver sido eleitov pelos, amotinadoreü; outro sim
que o vereador; mais velha que servisse- na-Camera,
li/esse juntamente o officio. de Provedor da,Fa-
/.enda, eque nos casos era que -o. ca pilão mór nao
podesse resolver por si só o fizesse cora,assistência
Jos olliciaes da Camera, Ouvidor geral, e dois
Miradas, que Q Pom buuvesse de elegi/, evitan

do-sc o novo modo de parlamento. Forem os amo-
tinadores nem á bondade do general Salvador
Corrêa de Sá, que alé lhes concedeu parte das
condições, ou capítulos, que haviam apresentado
a Thomé Corrêa, nem ao desengano c fidelidade
dos Paulistas curvaram a fronte rebelde e altiva!
No dia 23 de Janeiro chegou a esta Cidade a
resposta da Camera dè S; Paulo-, monumento-
de lealdade, que junto ao. de Amador Rucno»
quando não bouveram outros muitos, bastava par*

í fazer o elogio dos valentes e intrépidos filhos d*
Província; era a sobredita carta concebida nestes
termos:

e De 16 de Novembro é a carta que aqui,
recebemos de Vs- Ms., cujo cuidado presente-
sentimos grandemente, e muito mais as causas.
delle. Dcos nosso Senhor, qu* nos maior* s,
trabalhos costuma dar por meios suaves alegres
fins, se sirva conccdel-o assi"1" a.este de Vs. Ms.,,
para que em breve vejamos a. esse povo rcslituido.
na posse de seu antigo soeego,, para lhe darmos.
o parabém, como agora lhe damos os pêsames.
dos seus enfados.

A informação que Vs. Ms. nie pedem doses-
tanques, que o administrador dasminas Peru de
Sousa Pereira mandou fazer dos vinhos e aguar-,
dentes, não podemos satisfazer, por que nesta villa
nunea os póz;-e se-nas outras o fez, pela razão de
que lhe ficavam elías era via. para a jornada das
minas, he tão fura de mão como esta ; as Camerrs,
dellas devem informar a Vs,. Ms* n"este caso da,
verdade que ignoramos. Em quanto á morte do.
mineiro 'aime Cosme, stipposlo que ao principio
a fama, ca:no em outras coesas publicou que fora
violentada,, todavia em contrario se praticou,,
depois, e entre nós serve n'esta Camera quem com.
curiosidade perguntou pelo suecesso a pessoas que
foram presentes;, as quacs lhe disseram- que- (ora
a morte casualmente desastrada, porque indo a
mudar-se com passo mais largo e dito mineiro
para outra pedra, por haver antes sentido o rui;1ov
escorregara, e-cahi-Hdose despenhára na cala, ou
a}ta cova que se fazia, t lambem disso, podem teí
mais plena noticia os que são visinhos.ao lugap.
onde suceedeu- o caso*. Etn razão do general- a
Senhor Salvador Corrêa de Sá nosso Governador*
experimentamos tantp; pelo contrario as mahfan-
dadas queixas. d'esse povo, que com todos, os
d'essa ' apilania juntos mal lhe pagaram parle
do muito que por elles. ha feito, e a esses, ex-
tranham a, novidade do*suecesso, a que Vs Vs.
devem acu.dir-com o remédio,, para que Sua M^a,-
geslade fique melhor servido, e nós. não faltar?-
mpsáobrjgação.que temos de seusdeaes v-a sallos. ».
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í)o conteúdo desta carta, e de outras noticias

tiraram os caheças da sediçãoí novos motivos para
atrevimentos novos, propondo em vareãuça de 24
de Janeiro que se tomassem rigorosas medidas
por haver certeza de vir o Governador expulso,
para o que estava elle congregando gente em; S.
Paulo; c se dizia que por mar pretendia fazer
sua entrada, pela ealçada do monte, a tomar
huma das fortalezas da narra, para d'alli conse-
guir o seu intento : por isso requeriam a elles
«Uiciaes da Carnera, que logo com toda a brevi-
dade e cuidado fizessem aviso ao Governador
Agostinho Harbalho para que no mesmo dia
guarnccesse as ditas fortalezas cini cincoenta
soldados mais em cada huma, alem dos que já
tinham, co,n orlem e inslrucçües aos capitães.
d'ellas do como receherium o tKto, gene.ai, se
acaso as acommetlesse; e mais, que por-teria se-
puzessem espias em certas paragens, que deviam
ser demandadas, caso o acoininctiimento fosse por
terra. Seguio-se a execução ao aviso e requeri-
Biento, por que Agostinho Barbalho temia com
razão algum excesso nos populares desatinos;
assim no dia 2ü. partio o capitão Agostinho de
Fjgueiredo com sua companhia a loniar conta da
fortaleza de S. João, onde estava preso o sargento
mór Martim Corrêa Vasques, e para a de Sanla.
( ruz dezaseis soldados e h.um cabo ás ordens do
capitão da mesma Antônio ^ogíreipa dá Silva;
e por que a sabida desta gente desfalcava muito
a guarnição da praça, foram mandadas vir do
recôncavo Ires companhias, a saber, huma de
Jaearépaguá, outra de £s üonç.alo.,. e outra de
fcuruhy.

Nestes e n'outros preparos de criminosa resis-
tencia gastaram o» amolinadores o restante do
mez de Janeiro,, reünihdo-se Iodas as noites em
casa de Jeronimo Barbalho Bezerra d'onde sabiam
preparados e descuíidos os.aclos forçados da pas-
siva authoridade do governador ; poucm estes ar.
mamentos e deligencias tinham segundas e oc-
cultas vistas : certo descontentamento,.que come-
cava a lavrar surdamente- entre os, da iniima plebe,
dominada pela vóz poderosa do Quebru-espadas,
dava sérios receios aos influentes, que por se
desembaraçarem dos dois irmãos Eslevaes mau-
daram-nos como espias para o interior, emquanto
que as fortalezas da harpa recebiam como reforço
de sua guarnição alguns mais. atrevidos em suas
íallas: ora, não foi sem grande sobre-salto, que
fui ouyida por Jeronimo Barbalho a noticia de
que Fausto dc- Kstevaes. chegara á Cidade, pois
que por qualquer motivo que fosse, a sua presença
era de máo agouro; maior foi ainda, quando no

; mesmo dia 31por noite o Quebra-espadas se ápre-
sentou no club armado até os dentes:

Eis^-vos ahi todos conversando bem descan-
çados, senhores cavalleiros! disse elle, depois de
olhar para hum e outro lado com ira e despeito.

E eis-vos ahi, que assim saheis desempenhar
o que vos commellem! respondeu Lucas da Silva
caminhando para elle; porem, estacou em meio
do caminho, por que Fausto de Eslevaes levara
rapidamente a mão direita «o seio.

Aqui vercis se desempenho, ou não o que
me commellem! retrucou elle reürando-a dentre
a veste, e mais húm papel embrulhado, que
apresentou a Jorge Ferreira.

E o papel correu de mão me mão, até vir parar
na de Lucas da Silva, que liuha gasto todo o
tempo.» que os outros: li;varam a: lel-o,. em con-
certar-se do susto por que passara com o movi-
ment» não esperado do mensageiro.

A» Senado, dá Camcr/-» ' jmpete indagar da
traição

Ao Senado daCámera?! interrompeu Fausto
de Estcvacs; e porque não ha de ser ao povo?,
nós temos de tomar contas aos senhores padres
de certa escriplura de transacção, amigável com-
posição e renunciação, que elles fizeram comnoseo
em 25 de Julho de IbiO, pela qual desistiram
da procuração, execução e publicação da Bulla
d<e Paulo IEI nosso santo Padre, que Deos tem;
o povo quer visitar os revererdos padres, senhores
cavalleiros,. deixai-o com sua vontade, que fará
bem f he preciso mostrar-lhes. nossa afleicão pela
bondade, que tiveram com nós oufros, e demais
o povo quer ouvir o seu nome nas ordenaiiçasl!
só ouvimos: — O Governador  (J Senado da
Carnera.... Os procuradores do povo  Senhores
procuradores ão povo, procuraes para. vós,, ou-
para elle? h

Sois.......
Hum paleta!' disse Diogo Lobo interrom-

pendo a Jeronimo Barbalho, cujos olhos chain-
mejavam; tomai lá esía bolça pela vossa deli-
gencia, e esperai amauhãa no Senado para ou-
virdes se o povo manda e ordena, ide! E o tribuno
vil arrefeceu com o> coutado do uno, e deixou a
sala ; no outro dia pela mauhãa, primeiro- d>
Fevereiro de 1661, grilava pelas ruas daCidade
hum pregoeiro nestes termos:

Ouvi o mando, que manda o. povo d'ésla
Cidade e seu reeoncavo,. que toda. a pessoa de
qual quer qualidade, que seja. parente, ou não
do general Salvador Corrêa de Sá e Benavides,
criado, amigo, affeiçoado, que se quizer ir para
suu companhia, se irá-manifestar, aa Senado, da.
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Cnmera, para se lhe dar licença, c toda a bôa I
passagem que Shcs fòr necessária para se pirlir, j
para que dentro cm dois dias o possam fazer sem
se lhes lazer olTetiia alguma; e passado o dito
praso sem se virem manifestar, c const ndo ao d -
pois por qualquer\ ia se cartêa com odilo gci eral,
ou segue sua vóz, será preso e degradado por dez
annos para Angola, c haverá mais a pena que o
povo lhe quizer dar.

Eis ahi o segundo eiícito de meu atrevi-
mento! dizia hum homem de (era caladura para
o povo, que se havia acercado do pregociro;
veremos agora, continuou elle apontando para o
'monte de S. Januário, veremos agora se nos deixam"rr lá em cima, que senão alalc que das mãos dos
senhores procuradores ha de sahir a procuradoria.

Tcpde coi ta com os ditos, amigo Çoebra
esp.idás! disse i o Licenciado Antônio de Barros,
que lambem havia parado para ouvir o pregão,
homem sabedor c amigo declarado do povo; tende
conta não vão elles lazer algum conchavo com
.os jesuítas—pro bono pacis, como elles padres
costumam; adeos, meu; valente!

J'eixai-os todos commigo, jesuítas e procu
radores do povo, <q>ue lhes farei bòa cama!

Mas,ísenhor Fausto, qual he o outro effeito
do seu atrevimento? que se este bando lie o se-
guiitlu, por certo ha dc haver hum primeiro.
; ,tí_i Qra vá^se com satanaz, senhora Brigida dos
iFantos! está Ys. Ms. com essa sua cara encar-
quiíliaila e amarella como hum velho pergaminho
crestado, ascoslas arremedando aquelle monte lá
ao longe, cujo nome tomou seu marido depois
dc certo aguaceiro de bordões no -arruidô de
Março, e não 'ha nrofim, ou ajuntamento, onde a
não vejam?! vá-se a rezar nas contas por sua
alma, que cm pouco terá de dar apertadas contas
.de alguns desvios que eu sei, e de outros que
só Vs. Ms. sabe.

-*- Ladrão, -carrasco e traidor! disse a velha
;aflastaHdorSe.; deixa-te estar, que bôa cama te farei
«u a ti: Lucas -da Silva saberá quem Lu és!!

Em quanto o bando caminhava pela Cidade,
íCQucertavamosofiiciaesda Camera a seguinle caria,
que dirigiram ao Heitor dos Jesuilas:

« Os procuradores do :povo me fizeram queixa
hoje neste Senado, do padre Antônio de Mariz,
superior d'aldêa dos Índios de-S* fcernab.é, de que
tinham por noticiaie eraicerto, e disto sabedores,
dc que o dito padre, «stasa lazendo muita gente
de índios da terra, amotínanderós. para servirem
e acompanharem ao general Salvador Corrêa de
Sá e Benavides, obrigando-os e excitando-os com
palavras e promessas de que o dito general os

ha de libertar, por que o povo os quer captivar,
se.ttindo muiio a mal d'es.tas acções do povo, o
que lhe tem dado grandíssimo escândalo; nós o
fazemos saber ao padre, e lhe requeremos da parte
de Deos seja servido mandar recolher o dito
padre superior, c pôr outro cm seu lugar, com
a advertência que trate das cousas que estão a seu
cargo, enão se metia nas da epublica, porque
assim fique esle povo satisfeito e quieto, e o padre
em paz. Guarde l?eos ao Padre. Ejn Camera
ao 1." de Fevereiro de 1661 annos. ^ Lucas da
Silva ,r-Diogo Lobo Pereira-,—Fernão Tarello
líòmem,—^imão Botelho da Cruz. »

Era tão sem fundamento semelhante imputaçãoy
e só levantada para cubrir os interesses e vistas
do caudilho da plebe, dando-lhe hum motivo
para regressar á Cidade, e satisfazer seus infames
intentos que os mesmos officiaes da Camera bem
o mostram na languidez des!-* caria, por que de
tão grande crime só pediam como satisfação o
removimento do superior d'aldêa; ainda que na
resposta do Reitor; s? entreveja algum motivo para
desconfianças, o padre âsariz linha dado á lingua
com effeito:

— « Pax Ghristi. Consultei com todos os padres
deste collegio, respondeu o Reitor, o ponto sobre
que Vs. Ms. me escrevem, « achamos que he
impossível que o padre Antônio de.Mariz faça gente
índios da terra, amotinando-os para servirem e
acompanharem ao general Salvador Corrêa de Sá
e Benavides obrigando-os e investindo-os com pai -
vras e promessas, sentindo muito mal das acções do
povo; epor que seria grande infâmia do padre e da
Companhia condemnal-o logo a ser traidor ao
povo ao tocante ao lazer gente, que no que loca
a sentir mal, e dal-o a entender por palavras
parece cousa diilicultosa, visto terem posto preceito
de obediência e outras penas que não se reprove
o que o povo faz, pois isso não nos pertence, nem
convém que folguemos e fallemos mal de suas
acções ; porem não he tio impossível como o pri-
meiro, por que inadvertidamente pode escapar
huma palavra que advertidamente não se diria,
e talvez os que ouvem trocam as palavras, e calam
algumas circumstancias que mudam os sentidos e
as palavras, pelo que nos parece, que alguns dos
«en-hores procuradores, ou dos senhores desse
nobre Senado e eu vamos á aldèa, e saberemos
o que na realidade se passa ; e achando o padre
culpado resolveremos com os ditos senhores procu-
radores do povo o que ítir bem e mais conforme ao
gosto de Vs. Ms.; os padres accordarão facilmente
em que lá se ponham clérigos, e virão os padres,
por que estamos moralmente feitos que os mal-



affectos da Companhia a cada passo hão de informar
a :\s: Ms. e aos senhores procuradores do povo;conforme o affecto que tem, c quando menos mal
informados dos Índios, que quando estão cora vinho
levantam mil mentiras, como eu experimentei
muitos annos, e os padres não podem andar com
estes sobresaltos. Guarde Dcos a Vs. Ms. Col-
legio, em o 1.» de Fevereiro de 1661 anno. O
padre Antônio Fortes.

Acabada esta carta, e remettida ao Senado,
entrou o Heitor dos jesuítas em penosos cuidados
de como se livraria e os seus de algum excesso
da populaça, desconfiando que suas razões não
fossem aUendidas, pelos procuradores do povo ;
e como as portas e paredes dc seu Convento,,
ainda que fortes e bem seguras,, não bastassem
a deffendel-os, resolveo-se a procurar soecorro
n'esscs mesmos, que lemia, indo buscar os ca-
pilães (iareia da Gama e Alexandre de Castro por
meio dos quaes offereceu bôa soroma. de dinheiro
aos soldados, de, suas companhias, para que em
caso de algum acommcttimci.to os tivessem pro-
picios: ora quando o.Beilor sabia da casa de
(areia da Gama, reparou, nlntma velha, que o
seguira desde a portaria de seu Convento, c que
como de propósito ficara esperando-o; seguindo
caminho para casa do seaui.do capitão Ale-

xandre de Castro levou-a sempre de olho, e ao
sahir encontrou ainda a velhinha,que o esperava:

IV ão, isto não pode ser acaso ! ou eu me
engano muito, ou esta maldila velha segue-me os
passos e he huma espia; manha com ella, c sa-
Leremos a verdade..

L o jesuíta voltou atraz, e chegando-se para a
velha:

Bôa mulher, disse elle com esse tom que
os da Companhia tinham invenlado, ou ao menos
apurado, bôa mulher sabeis onde mora o capitão
balvador ' orrè......

Que serve na companhia do defunto Antônio
Corrêa não he, senhor padre?

—r Esse mesmo.
¦— Pois-mora. na, rua da Misericórdia ao pé

da casa dos coqueiros que foi rielle muito tempo.
Tenho eu huma carta para entregar-lhe, porem

tenho-a lano t onvento, e estou tão cançado, que
não terei forças para subir duas vezes a ladeira ;
quereis vós levar-lh'a, pagando-vos eu vosso tra-
balhp?

Pelo amor de I>eos vol-a levara senhor padre,
quanto mais por alguma coisa que me deis, que
sou: tão pobre ! .

Pois vinde commigo.
Chegados, no alto de. S. Januário, o íesuita en-
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trou no Convento para escrever ao capitão Sal-
vador Corrêa, partecipando-lhe a imputação quehaviam feito ao padre Mariz, rogando-lhe de
avistarrse com os Oíliciacs da Camera para cçrti-
fical-os do falso dc semelhante aceusação; depois
chamou hum indio inlclligente para seguir a
velha dc longe, á qual deu o escripto.

A tia Brigida dos Santos, espia de Lucas da
Silva e portadora da jcarla do padre Antônio
Forte, mal que desceu a ladeira correu a en-
tregar a mensagem nas mãos do creado dc sua;
filha, contando-lhe como vira o jesuíta entrar
nas casas de Garcia da Gama e Alexandre de
Castro.

Bem está, minha avó; porem as novas que
me trazeis, já são velhas para outros e para mim;
desta caria não sabe o Quebra-espadas por certo,
mas que o Heitor dos padres visitou os capi-
tães sabe-o elle, e ale o que disseram, entre-si!!.

Maldito Quebra-espad , que sempre me
vence! murmurou a velha; e vós fiais-vos d'elle,
senhor Lucas? se soubesseis o que esse tratante
diz de vós outros, que libcrlasteis o povo?!-Sim, sim ! he hum demônio perigoso, que
alem de tudo nos he preciso; elle faz do povo
quanto quer, e nós lemos alguma: já me dis-
seram que os que vão com elle, pretendem no-
mear novos procuradores, e faliam em Anbrosio ;
Dias e outros; ide indagar disso, e voltai,. seja
a que hora fôr da noite.

üs receios dc Lucas da Silva eram bem fun-
dados; no dia seguinte, muito antes de come-
çar a sessão da Camera, ondas de povo furioso
desembocaram de todas as ruas, e em breve íi-
zeram de cerca da casa hum muro tão compacto,,.
que os Olhriaes mal puderam atravessal-o para
entrar na sala; na soletra da porta com o ar-
cabuz carregado o Cjuebra-espadas movia o povo
á sua vontade; hum pouco, desviado delle via-se
em grupo Jeronimo Barbalho, Jorge Ferreira,
Lucas da. Silva e Man ei Borges; e lá no fundo
da sala alguns dos Ofhciaos, que vinham che-
gando, e tomavam seui lugares.

Me preciso contel-o! dizia esbravejando Je-
ronimo Barbalho; nós o deixamos tomar conta
da voutade do povo, p rque assim nos convinha;
porem já não precisamos delle, e seja como fôr,
deve desaparecer o ídolo da canalha, que nos
embaraça!

Pois eu digo, que he melhor contenlal-õ,
disse Jorge Ferreira; que monta para nós a re-
forma dos tres capitães e da.tropa? he mesmo
huma medida de segurança, porque todos elles ;
são parentes, ou adhcreules do general Benavidcs» .
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He verdade ! acrescentou Manoel Borges:

o aír pelas fortalezas hc que deve ¦começar a
justiça; Antônio Nogueira da Silva, que está:
na do Begisío, he casado com huma prima de
Salvador Corrêa de Sá; Afibnsp Gonçalves Vlalloso
que manda a de S. João, hc afilhado do mesmo;
;=s de S.mfYago « S. Sebastião náo leni piores
nem mais seguros amigos do general, de
stirle que u povo viu melhor do que nós outros,
e a reforma de huns, e suspensão de outros
he necessária.

Ku bem sei o que he necessário, e não
preciso qi;e aquelle miserável m'o lembre! re-
trocou Jeronimo Barbalho; de mais, que vem
fazer cá Anhrosio Dias, que elle quer nomear
como procurador do povo?Que vos imporia isso? andará entre nós como
huma folha secca ao goslo do vento, dcixai-o
Humnigo; eu vou limiar assento e logo que che-
f.rue o resto dos vereadores proponde vós a re-
forma, que vereis o povo satisfeito, e o povo
he tudo.'Completa a Camera, foi proposta a reforma
dos Ires capitães Garcia da Gama, Alexandre
de Castro e Salvador Corrêa, bem como a sus-
pensão dos capilaes de fortalezas e nomeação de
«litros, de que lavrou auto o tabclíião Antônio
Ferreira da Silva; e sendo levado ao Governa or
para o confirmar este respondeu á Camera que
Ijur estar sangrado e de cama não podia ir ao
.Senado; que se a utilidade publica pedia arre-
i.alatia resolução, qaiizesse a Camera com os pro-curadores do povo tratar em sua casa o que me-
Ihor conviesse ao serviço d'El-Hei e bem do povo.Ouvida pelos Ofliciaes a resposta do Governador
-replicaram-lhe com o capitulo 12." dos que o
IX)vo havia apresentado a Thumu Corroa, assim
concebido.

«* f)ue o Governador que hoje governa ,e ao diante governar, não chame á sua casa os
i Xliciaes da Camera em corpo de Camera; e
quando quizer alguma coisa, vá, ou mande
porpAr por pessoa que lhe parecer for capaz tio
conselho do negocio que tratar, para que os Of-
íiciaes da Camera livremente possam resolver:
<> que náo podem fazer livremente em casa com
a presença do dito uuvernador* »

(Continua.)

-¦=&>&%:<:

NOVAS PROVAS DE RELAÇÕES I>A EUROPA
COS! A AMERICA ANTES DE CHRISTOVÃO
COLOMBO.

Escrevem de Copenhague (Dinamarca)., com
dala de 24 de Novembro:

« Eis aqui descobertas curiosas capazes de con-
vencer até os mais incrédulos, que existiram na
realidade, como tem snstenlado muitos sábios,
relações entre os antigos povos scandjnavos, c a
Amerka, muito lempo antes de Colombo.

<i O doutor Jeròme, e Carlos Smilb, de lloston,
acharam cm huma collina. situada não longe das
margens do Fall-Hiver no Eslado de Massachussels,
.hum sarcopbago contendo hum esquento de ele-

vadissima estatura, sentado, e lendo sobre o peito
huma lamina oval de bronze, e em redor do
corpo hum largo cinto composto de tubos de bronze
de assaz grosso calibre, atravrz dos quaes passam
cordas e liras de rouro delgado, cujas pontas,
alam-se ronjiinctamcntc na parte posterior. Este
esqueleto tinha igualmente hum collar de
pérolas dc huma substancia que se assemelha á que
se chama vulgarmente escuma do mar. No lugar
em que foi descoberto o sarcopbago, achavam-se
espalhadas cm grande numero, pedrinhas cunei-
formes, que eram provavelmente destinadas a ser
lançadas com alguma funda; huma hacha d'armas,
varias flechas guarnecidas de bronze, e três pe-
quenos vasos de ferro.

« Os senhores Jeròme e Smilb, tendo reconhecido
que o craneo do esqueleto, se assemelha pela sua
conformação, aos dos antigos habitantes do norte
da Europa, e que Iodos os outros objeclos, acha los
no túmulo, são inteiramente diíTerentes daquelles,
de que se serviam, e servem ainda as tribus indi-
genas, enviaram à sociedade real de archeologia
septcntrional de Copenhague o craneo do esqueleto,
a lamina, o cinto, e alguns dos outros objectos
descobertos no túmulo.

« O senhor conselheiro d'eslado Bafn, sccrclario
perpetuo d'aquella sociedade, conhecendo de
lium lado que o paiz era que foi feita pelos se-
nhores Jeròme, e Smilh, a descoberta de que se
tracta, he precisamente o mesmo que elle em
suas Recherchcs publicadas em 1837, julgou re-
conhecer pelo território que as chronicas islan-
desas do décimo primeiro século designam com
os nomes de Yinlandia e Leifslendir; por outro
lado, recebeu quasi simultaneamente, com os
objectos provenientes do sarcopbago americano,
a noticia de que hum cinto com tubos de bronze,,
inteiramente igual ao que tinham remeltido os
senhores jeròme, e Smilh, acabava de ser des-
ceberte ao norte da província de Jutl-andia-(lli-
najna-rca), e que na Islândia se linha ultimamente
descoberto hum túmulo de pedra, contendo hum
esqueleto com igual cinto, e huma lamina sobre
o peito, como a da America.

« O senhor Rafo apresentou á sociedade d*ar-
cheelogia septcntrional os objeclos enviados pelos
senhores Jeròme, e Smith, e os desenhos das
descobertas feitas na JuXlandia c na Islândia; e
a assembléa julgou achar entro estes objectos
huma tão perfeita semelhança, que considera como
hum fado inteiramente fora de duvida, que os
antigos habitantes do norte, tinham estabelecido
colônias na America. »

(Jornal dos Debates.)
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mi tle, alem d." possuir outras muitas-qualidades
esseiiciaes, c altamente recommcndadas taes como
precisão e clareza no expressar. (*) perguntamos se
hum desatteuto monitor dc classe pódc üizclo? se
lium menino, que muitas Vezes nem comprebende
o que materialmente explica, ou antes repete,
lie capaz dc apreciar o eíYcilo dc suas lições I Agora
deveríamos encarar o. methodo cm sua essência;
porem seria ridículo gastar pcnnadas dc tinta com
assobios ccontra-marchas; basta pôr aqui para o
deixarmos em socego por hum pouco as palavras de,
alguém, .qne por certo não he obscuro e descònhe-
cido. — «Mui diverso he o offirio do professor de
primeiras letras do d'instructor militar; por
quanto, csfesúmenlç exercita rio manejo das armas
e nas evolucções, c por isso sobra-lhe fazer repetir
suas vozes; mas o., primeiro heencarregado de
exercitar inlelligeneias, e deve ensinar a refiectir.
O professor de primeiras letras, que se não apoia
mais do que nos hábitos passivos do espirito, pude
illudir-se, persuadindo-se que forma alumnos,
quando na realidade só faz .autômatos. »(¦"¦) Passa-
remos a comparar outros melhodos: adverlindo-se
que não fazemos dislineção-entre — methodos de
oecuparos alumnos, e methodo de transmissão,—
pois que não se pôde faltar dc huns sem que a elles
se ligue a idéa dos outros.

O methodo individual, o melhor, de todos os
methodos, he reprovado com razão por todos
aquelles que educam, pois que não lie possível a
hum só homem ouvir oitenta c mais alumnos em
suas diversas lições quotidianas: foi pois a necessi-.
dade quem fez desprezar o mr-lhodo individual ; e
foi ella mesma quem gerou c fez adoptar o simul-
taneo mutuo. Nós concedemos que o ensino simul-
tuico mutuo seja necessário em huma escola;
porem não queremos que elle a invada Ioda: he
mui fácil, (e não são simples theorias, que o temos-
experimentado), dividir-se huma escola em três
classes; a inferior, por seu atraso, c por neces-
sidade, pôde ser oecupada e deve sel-o com o me-
lhodo simultâneo mutuo, e pata huma só classe
não ha mister esse apparalo mechanico das aulas
montadas completamente segundo o methodo, que
nós com a turba chamaremos de lancaslcr: as

_(*) Lembrai-vos sempre que itjnorasle algum
dia o que ensinais hoje, e sede simples e claro
como Unheis necessidade que o fossem então paracom tosco. Prcvosl, quelqucs rcqles gdnèrales dc
Par! tl'vn$ei.tjner, paginas 236 

'dos—Ensaios- 
de

Pliiloosphia, ou -estudo du espirito humano.

-v(**} Curso normal para professores de n-imeiras
kiírüs, pelo barão Dcgcraudo.

outras duas classes serão .oecupadas pelo methodo
simultâneo puro (?) Qr único que além doindi-
vidual colloca.o professor na necessidade e possi-
bilidade de servir-se dos verdadeiros methodos de
transmissão, o intuitivo, o«urislico, o acroamatico,
o eromalico, o arialvtico e o synlhetico; o unieo
que o obriga a desempenhar suas obrigações, que
não,favorece a trilha e a preguiça, emfim, q
único bom depois do individual. Como lie preciso
ser cego para não ver que huma escola entregue

• Ioda,ao ensino simultâneo mutuo não pode prestar
á educação esses olhares vigilantes que ella exige!
Porem talvez haja por ahi algum gracejador de
mão gosto que nos faça huma observação na ver-
dadç judiciosa, e vem a ser esla : para que atacar
o -ensino simurtane-o mutuo tão desapiedadamente,
se o pobresinho apenas vive entre nós era huma
só escola, apezar de serem obrigados todos os pro-.
fessores públicos a servir-se delle? se assim me
disserem com cffeito não sei que responder, pois
que as escolas publicas desta cidade, exçepto
huma,. não eslão montadas completamente. .Porem

-como seria.vergonhoso para nós deixar sem res-
posta qualquer que nos fizesse a honra de dirigir
a palavra, diremos sempre ao tal perguníador, se
elle apparccer, que não lie possível" continuar
tanta cegueira por muito tempo, e que quando
se lembrarem de olhar pela educação ahi ficam
estas nossas» palavras como thema para discus-
são : veio-nos ao ouvido que alguém trabalha na
creação de hum instituto de prufessores: veremos
para crer.

if. 'ontintia.)
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1SI© €3i«ftsftile elo Hizl,
THEATRO DE-PELOTAS-, OUTIVORA DE S. FIUNCISSO DE PlüLl.

Alguém'disse que a policia de huma sociedade.
pôde calcular-se pelo seu amor ás dores, e pela
elegância de seus jardins. Porem ainda que seja
isto mais espiritual do que real, todavia he
cerlo, que a natureza dos prazeres de hum povo
pôde servir para calcular seu eslado de progresso, e
até certo ponto, as tendências de seu caracter.
Fazemos com prazer estas reflexões, porque.
são poucas as cidades brasileiras que conhecemos
que não tenham hum theatro.

(") Aquelle cm que o professor orcupa Iodou
os aluamos por si mesmo, ou serviudo-se do me-
tliodo acroaiPiatico, oú do eromalico. e mesmo de
qualquer outro.
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Entrando por mama Província do Bio Grande

do Sul. encontra-se a antiga povoação dc S. Pedro,
cidade que vive unicamente para o commcrcio.

Apesar disto, seguindo por huma das suas prin-
eipaes ruas (a Direita) depara-se com hum edi-
íicio de boa architectufa, com seu pórtico, e hum
frontão triangular, aummciando que he esse logar
das honestas recreações da noite, depois de hum
dia empregado nas fadigas mercantis.

Navegando logo para o norte pela notável lagoa
dos Patos, a sessenta kguas da cidade de qiie
acabamos sde fallar, entra-se na formosa capital
da Província, rccíinada sobre huma collina sem-
pre vcrdejanle, que banha suas plantas nas pa-
cificas águas do Guayba, com toda a indolência
de huma Odalisca.

As cruzes da Matriz, e da Misericórdia, am-
nunciam que os monumentos mais altos e mais
bem situados, são consagrados ao Culto Divino,
c á Charidade, primeira das vistas dos chrislãos.
Mas nem por isso carece Porto Alegre de templo
para a Musa Dramática. Na rua de Bragança
liá hum theatro de graciosa construcçào, se bem
que de pequenas dimensões, no qual vimos re-
presenlar algumas peças do St-. Douctpr Ma-
'galhães, 

por jovens formados por elle na arte
'da ílcclamação. ,

Entre estas duas cidades, islo he, enlre o
porto e a capital da Província do Bio Grande,
csLá a povo.tção de Pelotas, situada na margem
esquerda de S. Goncalo, rio caudaloso, que une
'como cem hum anirel as lagoas dos Patos c
Mirim. Esla cidade que apenas conta vinte annos
de fundição, possue o mais bello theatro da
1'revinci-a.

He á'i notar -que a importância dos theatros
tam» edifícios, está no sentido inverso da im-

porlancia das cidades.
O de Porlo Alegre he o mais pequeno: o de

Pelotas o mais bem construído.
O tfeeatro de Pelotas está situado cm huma

vasta praça e olha para o nascente. A sua ar-
chileetura exlerior he regular e elegante, com
siui pórtico de quatro columnas, e salões su-

periores de decafogo, com jancllas guarnecidas
exteriormente de grades de ferro.

A planta interior he eliptica contem frez or-
drnsde camarotes cm numero de sessenta, c trinta
bancadas na platea.

Tem 86 palmos de comprimento interior,
c (50 de largura; e o tablado ou scena Cl,
de prufund idade. A guerra civil cetvtTtcu este

elegante edifício em quartel d'infan(aria : a
mascara e o coturno cederam o lugar á farda
e a cartuxeira.

Ga:
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ROMANCE HISTÓRICO.

CAPITULO IX.

Paciência, o que és tu? és a opposição aos dc-
sejos e vontade do homem, Ou a incapacidade
de obrar com voto livre? se és a primeira, não
podes durar muito, e por isso diz judiciosa-
mente o vulgo que te gastas; se és a segunda,
não me admira o homem paciente: és huma
virtude, bem o sei, porem ha instantes na vida
do homem, cm que poderias ser hum grande
peccado. Foi, pensando asst.o, que Agostinho Bar-
balho indignado com a replica, que como vimos
no capitulo antecedente a Camera lhe enviara,
e olhando para sua dignidade sem temer as con-
seqüências ulteriores, protesta não confirmar se-
melhante auto pois que por elle se usurpava a
jurisdicção real; mas espalhando-se pela Cidade
as palavras do Governador, o povo com o mes-
rno calor e atrevimento do dia antecedente, correu
a sua casa, e o teriam leito pedaços, se lhe
não-fora apresentado hum papel, onde com mal
segura mão Agostinho Barbalho escrevera estas

palavras.
— « Confirmo as nomeações de capitães de

ordena-ncas, e mais roformação de infantaria-,
sem embargo do que eu tinha feito na fôrma qne
S. Magestade. me tinha ordenado, e a que se me
offerece: comfirmo, com o protesto de me não

prejudicar, por que o faço violentado, e por en-
tender ser mais serviço de sua Magestade, do

que pagarem os mais. Rio de Janeiro 3 de ¦ e-
vereiro do ffitii. Agostinho Barbalho Bezerra. »
Esta violência nhalou-o tão fortemente, que |v.r
tres dias teve mui contingente a vida; na tarde
do dia 7 huma mulher cuidadosamente embnt-
lhada em seu manteo, reqiierru fallar-lhe, rcvs
os Práticos, que lhe assistiam noite e dia quize-
ram impedir-lh'o; então a mulher, sem mostrar
o rosto, escreveo n'hu"m pedaço de papel algumas

palavras, o dolirando-o entregou-o a hui*.i dos
Mestres para que debaixo de juramento o et-
[regasse ao Governador, trai o lèr, e logo. lítim
instante depois todos sahiram da caincra do
doente, e a .-mulher teve audiência.

A dtíi'iiç:-i, e aimla ;-:;ai3 bs trabalhas por vue
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passara desde o começo da revolução tinham des-
ligurado por tal forma Agostinho Barbalho Be-
zorra, que a recemchegada ao vcl-o nao pôde reter
sua admiração, e sentimento:

—¦ IIc compaixão, ou horror, que vos causo,
senhora? disse elle com vóz triste c dcsfallccida;
a desgraça como que se empenhou contra nós
ambos!

Sim, sim! porem vós em pouco, fica reis
Iranquillo; eu...... hum futuro horroroso me

• aguarda ,. Já tendes, noticia do bando, que o
general Salvador Corrêa, fez publicar nas viílas

,de S. Paulo-?* *
Dc nada sei!

, — Pois aquivos trago huma copin..
E a mulher tirou do seio hum papel, que depôz

nas mãos do Governador.
Perdoados! exclamou elle em meio da lei-

lura; homem generoso e humano...... a mão do
Senhor está sobre nós, que tantos crimes come-
çados c concluídos sem sangue ,

Vossa bondade vos allucina,riisse a mulher
tristemente;, começaram, progrediram, mas não
acabarão sem sangue.,

Que dizeis?! pois não vedes o perdão as-
signado pelo general?! temeis acaso que cllc falte
ao promettido?

Náo; porem, se recusarem o que se lhes
promclle?

—1 E quem será tão insensato!?
¦— Jeronimo......

Desgraçado!
Salvaj-o, salvai-m'o!! Que a vóz do-sangue

se levante, já que a minha,.ó meu Deos já que
o pranto de sua mulher e dc sua filha nada pôde!
dfl rastos a seus pés o rogo desde honlcm, e não
q ici* ouvir-me.,., vède-me agora de joelhos diante
de vós, ouvi-me em nome de vossa mulher e de
vossos filhos!

Não vos ouvira, por certo, como quereis!
disse Jeronimo Barbalho, que encostado tio hom-
bral da poria da camera ouvia as supplicas de
saa mulher.

Jeronimo, disse o Governador lu és a ver-
gjnha de nossa familia! fosles máo filho, és máo
esposo e pai, vassallo rebelde

Porem, não traidor, não traidor!.... Em
que sou eu a vergonha de nossa familia?
nobre s»u, mas inimigo de lyra nos e soberbos
nobres! e se he preciso quebrar o brasão de
iilhu-d'alp-0 para conservar meus sníimcníos,
quebro-»!!

í ouço homem
Seja; acaso lemos nós obrigação de pensar

uniforme? não será livre o homem siquer pelo-
pensamento!?.

Mas pensar e obrar são coisas differentes;
pensa como te aprouver porem <ala-te: não cor.-
demnes nos outros aquillo em que te louvas.

¦— E fui eu que forçou o povo a sacudir o jugo
tyranico, que lhe pesava?

Foster
' —~ Pois fui,, então?

—• Ers hum amotinador, hum rebelde!
— Sou, e então?

¦— O cadafalso e a infâmia te espera; a mal-
dição de teus filhos e as lagrimas desta desgra-
cada te pesarão alem da morte, e a posteridade-
renegará teu nome!!

Embora.
Miserável, miserável!!
Agostinho Barbalho, eu não venho aqui

como reo para ouvir sentenças; nâo venho como
filho ouvir paternaes conselhos, vinha trazer-te
a copia do bando,, que já leste; dize-me, que
decides?

Recebo a authoridade de Governador inte-
rino pela nomeação do nosso general Salvador
Corrêa de Sá e Benavides, e intimo-te que sob
pena m dor te recolhas em casa e d'ella nau sahi rãs-
antes de Ires.dias.

Co 1:0 és fragoso; pois não te pesará coma,
docnçi a authoridade do cargo? queres sempre
continuar corn o peso do governo que le deu 3,
povo?

Não; porem começarei a governar pela no-
meação

Não lambem, meu amigo! o povo he qm
manda.nesta Cidade do Rio de Janeiro, e nãa
IJcnavides; queres governar pela vóz do povw?.

Não-!
Pois amanhãa serás deposto..
Jeronimo! bradou o Governador levantando-

se na cama.
Não sou eu quem o manda, he o povo.
Espera, ouve-me! repara no abysmo que se

abre debaixo dc teus pés,, desgraçado!. E vai-se
sem ouvir-me

A's dez para onze horas da noite desse dia,
dois homens embrulhados em compridos manlus>
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repassados d'agua por que chovia a cântaros atra-
vcssavam o pequeno largo cm frente da igreja
de* P. José, sumindo-sc velozmente pela viella,
que ficava ao lado esquerdo da mesma igreja;
iam tão preoecupados e com tanta pressa, que não
procuravam caminho,, fazendo saltar ás paredes a
lama e água das poças, de que seus pês não se
arrolavam, ;.!/• que quui.no fim defronte
de huma pequena casa enfumaçada, cuja porta se
«brio sem ruido ao leve encontro que lhe dera o
que ia diante:.

Mestre Abraham, quantos ssmos? disse para
dentro q que caminhava atraz,. segurando o manto
do companheiro..

A casa- do mestre he segura, meu irmão,
disse o primeiro, deixando cahir o pé alem da
soleira, e voltando-se; entremos, que estou ca-
bindo de faminto e cançado,, e bem trabalhoso
será o dia de amanbãa....... Olhai, ali o tendes
a dormir eomodium porco,.por.isso nos não, fallou
elle  ó mestre do diabo, assim, guardas tua
casa? continuou elle dando forte empurrão n'hum
vfjho qi.e dormia debruçado sobre huma mesa.

Y ntão. que he lá isso! disse o velho levan-
tando-se estremunhado; não. faço barbas de noite;
ide ahi a diante

Judeo, quem te falia cm barbas? vai buscar
vinho e pão, e guarda o leu sabão c a lua água.

O velho levantou-se, e ficou por Iuun pouco
olhando para os dois hospedes;. depois ia tornar
a sentar-se, quando huma-vúz de. mulher, o chamou
Ia do interior da casa.

Lá vou, Ruth; mas que quereis vós? disse
para os dois, como se então tivera acordado.

Alguma coisa para comer, jadco.de- mil
demônios!;

Fausto, como tu fallas a este homem! não
sei que tenho. bine que tudo me faz medo....

Ah! tu: foste sempre assim,, meu irmão;
depois, a corrida, que nos deram esta noite da
qual tu sahisle arranhado, e o que lemos para
fazer amanhã, tudo isso te põem a cabeça azoinada,
és, hum pobre rapaz.

E não viste cemo o mestre nos olhoud'àcolá
da porta, quando se foi?

Ora deixa-o olhar como quizer; tenho aqui
minha espada, e ninguém quererá experimentar-
lhe o fio;, demais, que poderia fazer esse cão
vdW? '

Ladrar, Fausto, ladrar!
E's hum pobre rapaz já t'o disse; o jadéo,

Mestre Abraham fallar? quem lhe dá de comer,
desde aquella alhada do Prelado? a bacia pen-
d arada na poria, aqtellas navalhas, o sabão e a
toalha he huma impostura ; o judeo ha de ouvir
e calar-se por que nem só cornos ricos e* poderosos
se oecupa o Santo Oíficio nesta terra;. hum judeo
pobre serve de principal figura em lium,auto de
Fé, onde se queimam christãos ricos, entendes?
Mestre Abraham e sua filha Uutb não quererão
tornar a ver Lisboa.

', Alonso levantou-se, e foi á porta do fundo
observar se alguém os escutava:

c, — E se elle andar mais ligeiro? disse tornando
para junto do, irmão..

A'manhã teremos huma romaria de urubus
pira^ fora da Cidade; e os familiares não serão o;
últimos: hoje tenho por mim esta espada....

Que de pouco le valerá! disse huma voz
rouca; e n'hum abrir e fechar d'olhos abre-se a
porta da rua e a pequena loja.enche-se de horaei-ts
armados..

Agora o veremos! Fausto de Estevaes nãm se
deixa prender com huma espada na mão.

K travou-se desesperada lula entre os solda-
dos e os dois irmãos, que de costas hum para
o outro se deffcndiam com valentia ; hum bote d«
lança*, que Fausto nao pudera desviar, alcançai*-
do-o pelo anlc-braço, embaraçou-lhe a -espada,., e

"assim descoberto recebeo láo forte pancada un
cabeça, que foi a terra sem movimento.

Acabo-o'.' disse hum soldado, cncoslando-lhe
a ponta da espada sobre o peito. ,

Só temos ordem para prendel-o, respondeu
hum homem mascarado, que sahira là do interio*
da casa; amarrai-os ambos, (por que Alons.i
tinha sido desarmado também) amarrai-os for-
temente, e na cadèa- esperem o dia de amanhã,
cjue tanto desejavam !

E os soldados iam sahir levando-os, quando
appareceo na porta do fundo Mestre Abraham:

Não quereis que lhes pense as feridas se-
nhor. cavalleiro?

Na prisão o fareis, mestre; ide com elles,
e voltai logo que vos aguardo aqui.

E depois que sahiram, fechou a porta, des-
prendeo a mascara, e sentou-se:

A luz amortecida de huma candêa apenas dei-
xava destinguir a forma dos objectos, e o vento
penetrando atravez das freslas da porta, punha-a
em continuo risco de apagar-se; o cavalleiro le-
vantou-se talvez com lenção de ir resguardal-a,
porem perlongado e agudo assobio, aque d® in-
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Ierior da casa responderam logo, relcve-o cm seu j
assento; hum instante depois ouvio-sc leve ruído
de passos no corredor, huma mulher atravessou
a loja c abrio a porta:

Quantos somos, mestre Ahraham ?
Quantos vindes, respondeo a mulher.
Quem és tu? replicaram dc fura.
Bulh.
E teu pai onde está?
Dorme.
Emquanto que hòs ehrcgélàmõs nós outros

aqui! assim he que he o fazer.; ora vai acordal-o,
•e traze-nos huma luz, que temos receio de tropeçar

por ahi nas navalhas do mestre.

A mulher atravessou novamente a loja, c o ca-
vallciro pondo a mascara seguio-a ás apalpadelas.

Quem me segue? disse fiuth, parando em
meio do corredor.

Callai-vos! sou eu, o cavalleiro da mascara.
Tiestcscom elles, senhor?!
Não, eslava na loja.
E meu Pai?
Foi com os presos.
Com os presos 1
Sim, fallai mais baixo, eouví-mc: he pre-

ciso prevenir meus soldados; subi ao muro do adro,
dentro do qual estão elles , e dizei-lhes que
cerquem a rua por hum e. outro lado; "trazei

alguns com vosco aqui por dentro: ide breve,
que vos fico esperando!

Sim.... eu vou.... senher cavalleiro; disse a
judia com voz abalada; eu vou, acrescentou ella
já longe, vou desfazer quanto fazes, miserávelJ
o&ei» me pagarias tu a traição de entregar cm
laas r>.ãos esses homens 1 como pagaslc a meu
pai no cárcere!!

—. E, com passo largo, Bulh ganhou a estrema
de fcum largo c Iodocenlo palco, que ficava no
ft.t-Hílji da casa de Mestre Ahraham; subio ao
Mauro, e debruçando-se para dentro do adro da
antiga igreja de S. José, fingindo hum temeroso
recêo, bradou pelo mestre do terço, c assim lhe
disse:

_— O cavalleiro da mascara, vos manda dizer
por mim, que vos vades todos no maior silen-
t-io para o lim da Várzea; c lereis conta em não
dei\«r que se aproxime dc vós outros pessoa ai-
gama* nem tão pouco conseutireis que atravessem
u largo

E depois a judia abaixou-se esperando que os

soldados despejassem o adro, e apenas o fizeram,
saltou dentro, corre-o à poria e dando volta pelo
largo veio melter-sc entre os homens, que da

parle de fura da casa praguejavam Mestre Abra-
haro, porque tão cedo se deitara.

"— 
Má cama lem elle hoje! disse em meia vóz

a judia apertando violentamente o braço do for-
reiro Braz Safim seu visinho; má cama, tio
Braz, por ser dura e fria como pedra que hc;
nas'lages da cadêa dorme elle senhores! disse
Bufh voltando-se para huns e outros, observando
o effcito dc suas palavras.

Nas lages da cadèa! disse e> ferreiro abai-
^ando sua cabeça até o rosto da judia para cer-
ti ficar-se de que era a filha do barbeiro, a moça
Buth.

Fallai mais baixo, tio Braz, que ahi está
dentro quem me mandou 

'h- 
car seus soldados

para prender-vos, e quem
A elle! gritaram os de fora ; he hum dos ini-

migos do povo, quer seja dos da facção do traidor
Agostinho Barbalho, quer seja dos Sás!

E entraram pela porta, levando adiante das
espadas e chuças quanto encontravam, a tempo
que a judia levando comsigo Braz Safim, e outros
escalava o muro do pateo, onde prenderam oca-
valleiro da mascara, que ouvindo os gritos de
fora da porta, fugira cm direcção ao adro.

Tira lá essa mascara, disse o ferreiro i-nso-
lente, brandindo a espada junto da cara tio ca-
valleiro, tira-a para vermos quem he que nos
quer privar do direito que nos assiste de tirar
-o mando a hum traidor e -cobarde, que o pavo
clegeo para o guardar e livrar das lyranias <íos
Sás !

E não será este dos protegidos dess? odiosa
família ?! grita hum dos da turba, arrancando
violentamente a mascara, e chcgando-lhc cio resto
huma candèa que a judia trouxera.

O exame do rosto do cavalleiro encheo-os tie
confusão; olhavam huns para os outros cr.lrcdiíe?,
e maior foi ainda seu espanto, quando Mestre
Ahraham, chegou entre elles, Mestre Abraha>n,
que não esperava enconíral-os soltos dentro de
sua casa, depois dos ajustes qr.c havia feito
com o cavalleiro; não saberei eu dizer a Vs.
Ms. qual de entre todos era o menos admirado,
começando por a judia, que julgava o p;>i a iVom
recado nas enxouvias da cadèa, c findando por
Mestre Ahraham, qne lendo culpas em cartório

juntava o medo á confusão, o terror ao espasdo.
Senhora, quereis perdoar-nos tão grande
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desacato?! disse o ferreiro para o indivíduo des-
mascarado; quem poderia pensar que -vos encon-
traria aqui! ! Ele verdade que em vésperas de tão
trabalhoso dia como será udêáraanliã muito ha de
ler o chefe que fazer, e talvez que vos encarregasse
de nos trazerdes «eus mandados,.comdi pessoa que
tão junta lhe sois,....e njós-.outros, gente rude
mal podemos comprehcnder os pensamentos de
yosso raadda..É... depois esta rapariga, aquém
vós talvçz não quizesles descobrir onde sc fora o
Mestre* assustada coma ausência do pai, que
julgava preso, foi a causa de* nossos desatinos

Desatinos ! disse a mulher de jeronimo Bar-
balbo, o cavalleiro da mascara.; desatinos cha-
mais vós ao. nobre desejo, e justa.indignação
que deve causar-nos a traição e a lyrania !'? se
1'òra hum traidor, ou. hum lyrano quem se oeceul-
tara debaixo dessa mascara que mc-cobrio o rosto,,
deixal-o-hieis vós sem arrancar-lh'a, e externai-
nal-o? ! O que vós chamais desacato era neces^
sario para bem do.. Povo e sua segurança ; o que
djzeis vossos desatinos era vosso .dever, c mal
laneis se assim não fizesseis

Ora abi está como são as coisas! disse Mes-
tre Abraham transido de pasmo; eu que julgava
que ieis com

Silencio, Mestre! disse com promplidão a
mulher do. caudilho, que viu por hum instante
descoberta sua fingida sympatliia , pela causa dos
rebeldes; sim, fizeste o vosso dever, e se vos
deixardes levar por allenções, nossos inimigos ar-
teiros e prevenidos frustrarão nossos desenhos.

—- Deixai-os comnosco amanhãa, que lhes
mostraremos a huns e outros como se paga a
traidores, e qual he a sorte dos tyranos! I

Er. sabeis vós, que. donde menos receava-
mos, d'ahi nos vem maior perigo?! Jeronimo
I arbalho, o amigo., do-Povo, e seu, dcffensor,
vos manda dizer que da outra banda ,d'aleui,
na Ponta do Mravo, onde começou tão ditosa-
mente a.liberdade do Povo desta Cidade e seu
termo, lá mesmo foram os traidores com pro-r
messas e.dádivas corromper aquelles que em

principio se ligaram a nós, e nos ajudaram!!
Quem pensaria tal!. disseram os levantados

cheios de indignação.
Quem pensaria tal! disse também Mestre

Abraham, porem diverso era o sentido de suas
palavras.

Ora, o que julgaes vós que será preciso
fazer? disse tremendo a mulher de Jeronimo
1 «rbalho.

¦ "— Correr a castigal-Gs, ;e já porque
Que vais lu dizer, mestre João d'Almen-

dral?f interrompe» Braz balira; não sabes tu
que o chefe tem boa cabeça dizei-nos vós
senhora, o que elle nos manda que façamos.

Que vades alá, c breve! disse a mulher
do caudilho respirando largamente como se ti-
vesse até ahi compressos os pulmões; ide em-
barcar na Várzea, que lá acharcis tudo prompto.

. E os levantados sahiram todos, e só íicoti
Mestre Abraham repelindo sem cessar suas ck-
clamações-r— eis ahi como são as coisas! quem*
pensaria íííZ.' Kuth acompanhou a mulher de
Jeronimo Barbalho, que a chamara,, e depois
de conversarem na loja, cujos môchos, espelhos,
bacias, toalhas, tudo estava pelo chão despe-
daçado, foi a moça ler como pai, cm quanto
o cavalleiro da mascara a largos passos -fazia por
%anhar o largo do Faço, qu diamamos hoje e
nesse tempo a Várzea...

Como fica dito, muito antes que a mulher de
Jeronimo Barbalho deixasse a casa de H esírc
Abraham, linítam-na deixado os levantados, indo,
como lhes ordenara esta embarcar-sc no cães da
Várzea para a outra banda, estratagema, que
julgara destruído a inventora logo que a moça
Ruth a instruirá do caminho que fizera lomar
aos soldados, c das ordens apertadas que lhes
dera; a idéà de que sua lembrança poderia fazer
com epie, encontrando-se os rebeldes com os sol-
dados, se batessem, magoava-a por tal sorte, que
desatinada corria talvez para hum grande pe-
rigo: porem não são lembranças de homem que
mudam vontades de Deus, .c a revolução dos
habitantes da Cidade de S. Sebastião do líio
«!e Janeiro contra seu legitimo governador não
devia findar no outro dia, como tinham pre-
meditado Agostinho Barbalho Bezerra, o a mi:-
lher do caudilho. Â noite de 7 de Fevereiro d-e
1661 não podia ser a ultima, porque os acon-
lecimenlos do dia 8 eram mais huma pagina
de horrores para a historia das quatorze revo-
luções, motins, assuadas, ou arruidos, que tantos
até essa época se contavam!

Não he grande a estenção de terreno, que me-
dea entre o largo de S. José e o do faço, que
como ja o disse a Vs. Ms. nesse tempo sc ciia-
mava a Várzea, todavia o cavalleiro da mascara,
indo a bom correr, não pudera topar eiii ca-
niiniio os amotinados, nem tão pouco enxergara
os soldados que ella suppuuha encontrar por
defronte do Hospício segundo as informações da
judia; lie porque para muitos a Várzea era toda
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•a csícncão oomnrehendida cnlrc o morro do S.
Ponto eo de S. Januário, estendendo-se pouco
para o poente por causa dos brejaes; e os ar-
cabwzeiros de Agostinho Barbalho ás ordens do
cavallciro da mascara por desgraça ou felicidade
haviam ido lá p:ira bem longe, deixando a

praia cm frente do 1'ospicio livre para o bem
concebido plano da corajosa mulher dc Jcronimo
Barbalho Bezerra, que sem saber para onde
guiasse as passadas, se encostara a huma cruz
dc pedra, levantadi em frenle da porta da Igreja:
bom pedaço assim esleve, até que hum ruído
de vozes c passadas do lado da praia lhe chamou
para lá a atlençãí).

Sc a dusgi-aça minha permillio que fosse
descoberto o engano antes de amanhã, disse entre-
.si a mulher do Caudilho estremecendo, se elles
voltam que será de minha pobre filha!! O'
Maldita seja a ambição, que le arrastou ao
;i-iysmo, infeliz homem fá me faltam as
ferças e a coragem , que desde hontem me
.•¦i ima para fazer o que não cabe em forças de
íinma mulher....

Porem eu vos ajudarei, senhora, para re-
parar de alguma forma o mal que vos hia la-
atendo; meu pai, como vós ordenastes, foi a casa
do Governador, e eu se levei tanto tempo cm
vir ter convosco, he porque não haviam razões
que vencessem sua obstinação pois quer por
forja que sejaes dos rebeldes

Que creio ali vem, Bulh ; vai, cerlifica-te
e volta breve

Mas, ouve  se fossem elles  vai, vai!
¦e vjl.la breve.

(Continua.)

jFrqineisco ele JPadlllia.
p.»

tj!I._«f.l<

seria j
gloria
jperia!
qmn x
p-ii.«
a.wr.i.t
duque

íugal sob o domínio de Caslella, seffrco
o era possivel sifírer-se: affronlas e mi-
rn'& seus filhos; desiusirc para sua passada

; a perda de mui bellas flores da coroa im-
;,em summa, o jugo de eslrãnüos inimigos, a
.con.vinha muito a destruição desse Beino

seu engrandecimeuio, tudo suflVeu até que
ido 0 ieão, sem temer o perigoso conde-
¦¦ dc - 01 i vares, os guerreiros exércitos da
res c os veteranos do duque d'Alva, rom-

r.co pelas inãos de hum conde de Vimioso, de
hum illuslrc marquez de Ferreira o vergonhoso
grilhão, cem que desnaturados portuguezes ha-
viam ajudado a enlaçar-Ihc o collo sempre ai-
livo! Quem foi tão miserável que pretendeu
deffcndcr o castelhano apregoando vantagens, que
da intru ão rccebpo Portugal?! Como que não
soubesse o mundo inteiro que só desgraças, perdas
e infâmia coube á pátria dos Gamas, Cabraes e
Albuquerqucs cm 60 annos de usurpação!......
Como que não soubessem todos que as guerras
de Hespanha foram feitas com o dinheiro e sau-
gue portuguez, e que Portugal, por insidiosa
política sòííria os revezes na Europa, na África,
Ásia c America, deixando em mãos de Hol-
landezes o melhor de suas conquistas!  Po-
rem não hiara assim para mãos de amigos, ou
inimigos, de traidores o que f'nba custado tanto
suor e sangue, não hia ! porque, em qualquer
parte era das mãos de portuguezes, que se ar-
rançava a herança de seus antepassados, que se
lhes haviam herdado riquezas, também espadas
e coragem lhes haviam deixado por herança 1
a Bahia c Pernambuco mostraram aos inimigos
o corte do ferro em punho portuguez. Fran-
cisco de Padilha , illuslre por descendência e
feitos, depois de horas de peleija em huma
acção calorosa , deo morte ao general João
Dorlh, degolando-o á vista dos que corriam a
levantal-o do chão onde o lançara seu cavallo
na vergonhosa carreira que adiante do heroe
levava.,

Pesa-nos aquclla tantas vezes repelida ingra-
lidão de portuguezes para com seus illustrcs,
porque mais detalhadamente daremos a ler nas
paginas do Oslensor as acções heróicas de nos-
sos maiores em defeza da Pátria; porem mesqni-
nhas noticias nos chegam, essas mesmas con-
siguamos.

ERRATAS.

Pagina 3i>,, primeira columna , onde se
lê — sui every maw , —r- lèa-se —- suit every
inan. —•

Pag. 38 linhas 2!) — lè-se — cegamente se ado-
piam: — lèa-se — cegamente se adoptam, nin-
guem pode admittil-as.

Pagina 6%, columm 2.*, linhas 3"'*, em voz
de — Leifslendir — lêa-se — Leiísbudir.
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gardeiros como os Francezes; e nós seriamos cento
<* vinte homens Por!uguezes, e cento c quarenta
dos do geníio, os mais desarmados & com pouca
vontade dc pelejar; a Armada trazia dezoito sol-
dados moços, que nunca virão pelejar.

A obra foi de N. S. que não quiz que se nesta
terra pran lasse gente de tão mãos zelos e penr
samenlos, erão Luleros e Calvinos; o seu exer-
-'irioera fazer guera aos Christãos, c dados a comer
ao genlio, como linhão feifc» poucos tempos havia
mu S. Vicente.. O Monscur Oe Viilcgagno» havia
oito ou- nove mezes se partira- para França com
delreminação de trazer gente è Náos para ir es-
perar as de V.. A. que vem da. índia, e destruir
oti tomar todas estas capitanias ç- fazer-se- ltum
grande Senhor* ' ?

Pelo que parece muito ferviço de V. A. man-
dar povoar este Bio de Janeiro para segurança
de todo o Brasil, destoutros mãos pensamentos,
porque se os Francezes o tornâo a povoar, hey
medo que seja verdade o que o Vücragnon dizia
que todo o poder Despanha nem do Gram Turco
o poderá tornar^.

Elle leva muito defrente ordem cogentio, do
«jue nós levamos, he liberal em extremo com elles
e, faz-lhes muita, justiça, c força os. Francezes
por culpas sem processos ; com, isto he muito
Úmido dos seus e amado do genlio, manda-os
çíisinar a todo o gênero de ofiiçios e darmas,

...tluda-os nas suas guerras, o genlio lie muito e
¦dos mais valentes da. costa, em pouco tempo se
pode fazer muito fort^.

, Ppi*, outra via escrevi a V- A. do estado da
terra e do que foi no Peroaçu, o que pesso agora
a V. A^ he que me mande hir, porque são já

. Telho c sey que não são pera esta terra. Dlho
muito porque guerras não se querem eom. mi-
Kcria, é, peider-mcnhey se mais ca estiven N..,.?..

? 3 vida.e o estado real de V. A. açrecente. De S.
Vicente a,16 do ,mez de Junho de 1560. --Mendo
tíe Sá. »

Seráágorao venerando José de Anchieta quem
comprove e ratifique a participação official de
Alem de Sá.

« Era a Fortaleza mui forte, assim pela na-
tureza do sitio do lugar, toda cercada de penhas,
que se não piadia entrar senão por huma subida.
estreita é alta por rochas, como pela muita ar-
lilhrria, armas, alimentos, e grande multidão
de bárbaros que tinha, dè maneira que pelo
| izb de todos era inexpugnável. Acometlêrão com
lido isto pòr mar epor terra, confiado no Poder
4>iyicQ e uo seu projrio: defendião-se os Fran-

cezes cornos inimigos,, travaudo-sc grande e cruel
peleja: de ambas as partes morrerão muitos, «
os maisk delles dos nossos, e veio a tanto, que já
se tinha perdida a esperança da victoria, e que
se tomara conselho como se poderião^mbarcarí
assim pelos tiros que se davam cm terra, como
pelos perigos, que de certo não se poderia fazer
sem morrerem muitos; mas tendo os nossos com-
mcllidó cousa tão árdua, e ao parecer de quasi
todos temerária, pela justiça, forãò ájudadosdó
Senhor dos. exércitos,. o quando já nos navios nãí»
havia pólvora, e- os que pelejava» em terra cs-
tavão desfallecidos pelo muito trabalha, fugirão
os Francezes, desampararão a torre, recolhendo-
se ás Povoações dos bárbaros em canoas, de raa-
neiras que he de crer que muitos fugirão com
espanto que lhes poz o Senhor contra as forca*,
humanas. (*) Tomou-se pois a Fortaleza, em que
se achou grande copia dc cousas da guerra *
mantimentos, mas cruz alguma, imagem de Santo,
ou sinal algum de catholica doutrina sé não achou,
mas grande multidão de livros heréticos, éntr*
os quaes (se por ventura isto he signal de sua* recta Fé) se achou hum Missa! com as. imagens
ruídas. Soccorra o. Senhor as suas ovefhas. »

Eil-a ahi essa Fortaleza ! e o estrangeiro, qu«
entra a barra, ouvindo seu canhão dizer-lhe cora
permittida arrogância : — Para ! — pera.rre cem
os olhos suas baterias guarnecidas de peças, sua
bandeira aurí-verde, e quem lhe disse que
foi ahi que começou-a co-nquisía do terreno, ond«
poucos annos depois devia edilicar-se a capital.d»
hum império? Villegagnon? ella ahi está com seu,
nome francez- para gloria d'aq.uelles que á força
é'armas a conquistaram 1 que nunca lhe se^a
mudado, porque he hum meio de perpetuar-se
de alguma forma esse primeiro feito de nossa*
maiores dentro das ajnias desta" bahia.

Piissue a Bibliotheca publica desta-, forte boa.
copia de manuscriptos, muitos dos quc.es eram
do hifantado, outros pertenceram ao conselheir*»
José Bonifácio de Andrada ;.porem, alguns eüiaai
em tal estado que mal podem ser lidos pores-
tragados pela traça.; assim poucos annos mais,
e. a Biblioíheca ficará reduzida a bem po co, por
que as mesmas obras impressas, sofffem bastante

(*) Achamos escripio, que no tempo em que
•mais fervia o pelejar, e mais apertados estavam
os nossos, rebentara subitamente o deposito da
pólvora aos inimigos, dando e^pantosvs yriios
huma velha india, que veneravam como feiticeira,
incilanão-os a /tegir e deixar a, foriokza^
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continuamente, ou pelo lugar pouco próprio, em
què está collocado este eslabcllecimento, ou por:<af€a rle empregados. Entre aquelles manuscriplos
que a Bíbjliothecá perderá-.,cm pouco hum existe.
eurioso de que faremos alguiis estratos, que os
leitores do Ostensor apreciarão;por certo ; desço-
nhecemos o nome do Autor de tal obra, poremtemos esperanças, e quasi certeza de sabel-o,-
por huma outra obra sua dedicadas Lom Pedro
de Lancastre ei leito Arcebispo dc Évora, e que
se intitula Serões do Príncipe; esta de que fa-
«emos extratos lem por titulo O Curioso Corlezão
«. hc; dedicada a Dom José de Lancastre Conde
de Figueiró.

AMOR QUE COUSA SEJA : COMO HK RAZÃO, VIRTCDE

, B ARTE, POR SE, ESTENDER A TRÊS FINS E TER CISCO
«ITALIDADES , E COHO O AMOR SE DISTINGUE -DO
BKSEJQ.

Amor he hum não sei que, que vem não sei
por onde, mandam Hão sei quem; engendra-se
tião sei como; contenta-se com não sei que; sente-
se, não sei quando; mata não sei porque; e final-
raiente o atrevido amor sem romper as carnes
de fora nos desangra as entranhas de dentro.
Outros dizem, que o amor he hum escondido
fogo, btima agradável chaga, hum saboroso ro-
salgar, huma doce amargura, huma dclcitavcl
enfermidade, hum alegre lormcnto c huma branda
morte. Sendo o amor hum melai lâo delicado,
hum câncer tão oceulto, que se não põem no roslo
onde se veja, nem no pulso onde se sinta; mas
no coração, onde ainda que se possa sentir não se
ousa descobrir. Com quem o cômico veio a dizer
ser o amor hum espirito invesivel, que entrando por

.onde quer, e abrasando o pcilo semcòr, sem sella,
riem arco, pôde o impossível em hum peito hu-
mano, recebe-se no conceito, e no coração se
aposenta; doude assentamos que o amor hc invi-
sivel, pois não entra pelos olhos por não ser cousa
«orada, nem pelas orelhas por se não misturar
«òm o ár, uso pela boca por se não comer nem
beber, e menos pelo tocamenlo, por não ser

palpável; mas entra pela vontade: que como he
natural do homem desejar seu htm, lendo o do
ímor pelo maior, abre a poria da vontade, por
tmde entra a se aposentar no coração, e posto alli
fica mui difficil de sahir, pelo que se segue ser
o amor hum desejo irracional, que fucilmenlo
««'emprega, e com grande dificuldade se perde.
Outros ha que dizem ser o amor huma alma
«¦ornmum das potências, c hum segredo enlre cilas
conhecido, do cuja alma nascem as três essências

da vontade, memória e entendimento; que como
o sentido da vista manda á fantasia a perfeição
do bem que véy (como se dirá em outro lugar)
e n'ella he julgada do entendimento, sendo bôa,
a manda á vontade, que a põem em memória, e
por este modo fica amor dominando * as tres po-
tendas da alma, com que amor fica sendo huma
affeiçãoe força de amisade causada da formosura.

Principe. — E em que achacs vós ser o amor
razão, virtude e arte ?

Celio. — O amor se diz razão por ser a mesma
verdade, sendo causa onde mais os engenhos des-
convém, por ser a verdade a raia onde o enten-
dimento pára e se aquieta, e isto hc o" mesmo
que ser razão ; e como o amor guarda todas estas
leis da honestidade, querendo mais a honra e hera
de quem ama, que seu gosío c interesse próprio.
segue-se ficar sendo virtude: não se podendo
contar por verdadeiro amante, aquelle que se não
contenta, como que licitamen'" j sem detrimenío
de sua honra lhe pode dar a cousa amada. Pelo que
íloracio se contentava, e se contava por mais rico e
bem afortunado, o dia que merecia vér sõ a Lydia
em scos braços ; c fica sendo arle amor, quando
com elle se alcançam impossíveis, e se facilitam
dilTieuldades, como cada dia vemos cm amores,
havendo muitas pessoas que se valem da arte de
amor para acabarem grandes empresas.

Principe. — O philosopho reparte o amor cm
tres gencros ou á Ires fins; mas esles folgava
eu de saber.

Ayo. —Não acho eu outro mais se não sabermos,
que amor se estende a tres fins, que são, bom,
útil e dcleitoso.

Principe. — fi quando se entende cada hum
rPesses fins, he o que espero ouvir?

Celio. — Quando huma pessoa ama a outra pnr
bella, por ser avisada, por ser perfeita, ou ter
alguma louvável parte sem mais interesse, que
folgar de vêr, conversar, ou ouvir fallar, aquella
creatura perfeita e dolada de dons da naturesa.
então se entende o amor bom. O útil, he dos
verdadeiros amigos, que tratão só de approvei-
tar a outrem, e tem por objecto mais, o pro-
veito de quem amam que seu iuferssse próprio.
E o deleitavel, he aquelle cujo fim não he outro
mais qne o gosío e deleite próprio, tratand»
de si só, a cujo amor chamam todos brutal,
verde e de mancebos: sendo primeiro natural,
e o segundo virtude.

Principe. —- F quantas achaes vós serem as
qualidades do arn-or?

Celio.—Suas qualidades são cinco, á saber:
sensual, humano, natural, aquezito e- infuso. Aa
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M-nsinl chamamos bruto, por se amar a pesroa
nfim do appoliie. Humano se diz o amor que he
licito, por andar acompanhado das virtudes mo-
raes, e participar do verdadeiro conhecimento das
«ousas, que nos apraz: pelo qual vimos a conhecer
<> Divino. Natural se diz aquclla inclinação, que
as crealuras tem á sua conservação e utilidade.
Aqujzito dizemos ser o que se alcança pela con-
versarão c continuação d'huns com outros. O
iiifuso, nu Divino consta de caridade o.qual se
iiugmciila cum actos de virtude.

^ Príncipe. s- Dizendo muitos, que o amor bom
está na vontade, e "o máo no desejo, parece se^
guir-se que amor c desejo, vera a ser hunia mesma
eousa ?

Ayn. — Nüo direi eu isso, porque amor dis-
lingue-se do desejo, cm que lendo o desejo por
objeeto e halisa, o bem ausente, o amor o tem
ausente e presente : o desejo se infria com a jkis-
sessão o gòso do bem, e o amor se augmenta e
cresce possuindo, porque se ausente arde, presente
«brasa c queima : com que se segue ser o amor-
mais nobre que o desejo, e pela mesmo, não ler
sjmilhança hum com o outro.

Celio. — Amor ainda que he pai do desejo,
nera por isso todo o desejo, hc amor, por serem
affectos di fi crentes; sendo que nem, tudo que se
deseja se-ama, nem. tudo o que se ama se deseja,
por mais que haja quem diga, que amor hc
deseja; mas como he. Camaleão, que se transforma
cm figuras differenlcs,. c espécies várias, fica só
':*n,Io desejo em quanto appetece as cousas que
se não possuem. Donde se diz, que sendo o amor
aquclla primeira.mutação que, sentimos, fazer-se
un nossa mente, pelo appclile que tios move, e
leva cm poz si. deleitando-ntas, cujo prazer gera
movimento em o. animo: querem alguns que o
t-1 mo\ intento se, diga desejo, c que o amor e
• ¦Vsejo fiquem sendo huma mesma eousa. O que
se nega, porque o desejo he movimento, do. appc-
lite, c o amor por nascer do coração e verdadeiro
conhecimento que o cevou, he mais perfeito e de
dilíerenU; espécie. Pelo que se segue, que se o amor
fora sempre desejo, dir-se-hia que primeiro houve.
amor, que se gosasse a eousa desejada, e vendo-a
S"guir-ÃC-hia, que se o amor fora desejo náo havia
mais emur .* por cuja razão se chama, affecto vo-
Itiiitariu.

Vrii.ript'. — E que dilTerença vai logo, do desejo
;iii affreto voluntário, pois todo o nosso desejo
í-aste da vontade, e todo o desejo he affecto,
*\.?«, que se mostra >;erem ambos a me<ma eousa?

Ctíít». — Querendo deflinir o amor em geral,,

sendo das cousas, que se possuem, ou d'aquel!as
rmi cliRgão a effeito, fica sendo, voz, a qual não
r-ÚRicntc cama sua própria espécie, abraça o desejo,
mas comprehende toda a mais paixão, que pode
dizer em, nosso animo, com que se segue, que«
sendo o desejo só d'aquillo que se não tom, e a
amor das cousas que se possuem, foi de neces-
«idade buscar-se vocábulo mais geral, que desejo,
debaixo do qual se comprehcnda o que se posstsef
e o que se deseja, com que fica mais própria ai*
hum e eutro esta voz, affecto voluntário ; porque*
nascendo o desejo da, vontade liéa:entãO;sendoo^
mesmo, por ser o amor hum affecto voluntárias

i de participar, ou de ser feito participante da;eousa,

| conhecida, estimada, bella e formosa.

\ Pmncipc.— Porque se diz estimada?
Celio. — Tfe por presumir ser o extremo coma,

se fora a mais bella do Universo, conforme a
| fantasia fabrica na idea do a ante; porque onda

ha amor não ha estrellas mais luzentes, que os
olhos de sua dama, nem alvura ou neve que as
carnes de quem ama, e assim nas mais cousas.
Sendo certo, que mais graça dá. o amor á sua.
affeição, que a própria naluresa ás. matisadas
flores: pois sendo o sol tão bello, mais e muito
mais alegra a vista de quem se ama.

(Continua.)
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ROMANCE HISTÓRICO.

CAPITULO X.

A noite, elogiada e requerida dos poetas, e que
alguém disse tempo cm que maior numero de-idèa»'-
phitantropicas lem sido elaboradas pelos amigos
da humanidade ; a noite, digo eu, he tümhem o
tempo em que muitas raaldades se concebem e
executam, e assim, a noite e o dia he no correr
da vida do homem huma e mesma coisa, por que,
não he a existência hum encadeado de trabalhos,
soffrimentos e gozos? não se ligam elles com &
dia e noite? ou pensa alguém que aquelle queí
soffre profundamente tenha grande alivio nas
sombras, ou que mitigue seu soffrer o brilhais-
tismo do sol? A noite de 7 de Fevereiro de Í661
se foi multas vezes propicia ás intenções santas
e heróicas da mulher de Jeronimo Barbalho,
lambem servio não só para levar adiante os plano*'
criminosos de seu marido, como para dest'arlr,.
empecer e destruir tudo quanto ella fazia eont
espantoso trabalho, que não quero encarecer eu af
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repugnância com. que huma senhora de sua es-
phera entraria por horas feias da noite cm huma
casa. tão ordinária como era a de Mestre Abraham.
lidando com soldados, c caminhando por. ruas soii-
tarias, só com sua. resolução,e;amor;; assim, como
a deixamos encostada á cruz de pedra vio ella.
passar por perto de si sem mover-se os amoti-
nados, que com pragas e blasphemias queriam
provar aos èhefes da revolta a verdade do que lhes
acontecera em casa de Mestre Abraham.

~ Edepòisdizià r/íerreird énçolerisado, como
qúèrieis vós qtíe advirihàssembs que vos tinheis
ido a S. Gonçalo, ríão á punir traidores, mas a
buscar companheiros?'! ás onze e meia devíamos
estar juntos, no adro da Igreja passando para elle
por casa do Mestre, e são tres du manhã quando
vos encontramos em meio da- bahia remando para
a-Cidade; se lá tivéramos ficado, por Ueos, que
a mais de hum lembrara a possibilidade de huma
traição, nãoxommettida por vossa mulher, senhor
cavalleiro, mas por algum que tivesse esquecido
«causa do Povo

—¦ Bazão tendes vós,.'mestre!' replicou Antônio
Forfce-Va!longo, hum dos procuradores do Povo,
que sendo, de ofíicio e não da nobreza,, era bem
aceito por todos; razão tendes, continuou; e não
lie o senhor Jeronimo Barbalho quem vol-a quer
negar: porem cusía-lhe a acreditar, bem como
a> nós outros, que da outra banda íamos, que
fosse huma mulher, e ainda mais a delle, que vos
fatiasse na casa do Judeo: traição, houve-a, mas
ur traidor

Nao foi outro, que senão a mulher de Jero-
himo Barbalho ! c a prova ahi a tendes nessa

judia que não o nega.... isto he que diz ser huma
mulher mascarada com quem falíamos, e para re-
conhecel-a, com mil demônios, ahi haviam além
destes meus olhos, muitos outros!

Eu fui hum, disse Maibias Gonçalves.
K eu outro, disse Manoel B trges ; quantas

veies não fomos nós á vos-a casa, senhor cava!-
feiro? pois com !;;ntas não litariaiüüíi com as
feições de vossa mulher?

Mas. que pr.eterulois concluir d'ahi? disse
meio irado Jeronimo Barbalho.

Que se não.fosse o acaso, que nos fez encon-
trar-vos em meio da Bahia, amanhã não tei íamos

partilhado a vossa bôa fortuna nos acontecimentos
que terão lugar.

O caudilho aplacou-se.
O que vos espanta, conlinunu Manoel Borges,

he não saherdes que vossa mulher esteve Lonletu
com Agostinho BarLalho Bezerra; quem sabe se

não he por nós o marido^ ccónixã a mulher?!
Hüm dos práticos, que assiste á manhosa dce»ça;
do Governador, recebeo btím papei-escripio por
ella rie-qual se dizia?".que., huma pessoa bem corihc-
çida dellc^Agoslinlio Barbalho, lhe trazia impor-
jtantes e graves noticias á cerca dos negócios
actuacs da. Bepublica: ora, se soubesseis disto,
talvez.......

— Que ainda assim duvidasse, como duvido,
pois que a ida de minha mulher á casa do (Io—
vernador sabia-a eu; que ella lhe pedio me des-
viasse da causa c vóz popular até oouvi....

Pois. estivestes hontem com o Governador"
Agostinho Barbalho?! interrompeo- Lucas da^
Silva, como-admirado..

Por bocea de quem soube a Gamera, que
o Governador, esquecendo que a authoridade Ih«-
vinha.do povo, altendeo aos mandados de Salvador
Corrêa de Sá, e pretende seguir sua vóz? !"

E he por isso que não queremos mais Go-
vernador! disseram huns poucos d'enlre o Povo;'
vamos já tirar este que elegemos por sugestões,
que nobres mal sabem governar,

Quem sabe se emquanto aqui'nos demora-
mos, disse Manoel Borges, não nos transtornam
nossos pianos? quem sabe se os traidores não os
divulgaram, c que o dia. de amanhã, que deve
ser para íriuinpho do Povo, não seja para sua
completa escravidão?!

E que fazer por estas horas da noite? rc-
plicoa Jeronimo Ilarbalho: não ternos aqui a
Gamera com-nosco? que pode ella fazer agora! ?
Vamos a di.idir-nos para nos reconhecermos, e
os nmigos do Povo, aquelles mesmos que vós ele-
n-estes para vos representar vos dirão o que temos
resolvido para de muna vez acabar com a lyrania..

E dividiram-se em mangas, que presediam os.
inliiieutcs; a judia Bulh foi trazida perante Jero-
iiiiiio Barbalho, e o cavalleiro da mascara desap-
pareceu por hum trilho, que ia de junto da Igreja
«Io flospicio ter á iagòa de SarHo An -in o, e de lá-
á casa do Governador Agostinho Barbalho, qu«
ficava por meio da rua , que hoje chamamos
d'Ajuda. Adiantada ia a noite, porem a porta do
(!o\<:> nador exi.itia abcrla, o o arcdnizt.-iro, que
fazia seiititicla, meio adormecido, mal pòüe respon-
der ás perguntas do cavalleiro mascarado, que o
interrogava.

Dorme o Gorvcrnador? lhe perguntava «!Ns
arfando de cançado ; alguemo procurou esta noite?-

Não vos posso responder com certeza, senhor
cavalkiro ; entrai vós a saltei-o, que a senha, que-
me dais vos franquea a entrada,,
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A senha 1... disse cm rôz baixa o cavalleiro;

Kesire Abraham não a trouxe, e por sem duvida
que não fallou com oTovernador

E foi subindo hum lanço de escadas apressa-
damente, levantando o reposleiro vermelho que
rnhria a entrada da larga porta, que ficava em
frente; huma senhora já entrada em annos tinha
deitada cm seus joelhos huma menina ao parecer
de 8 para 10 annos, que com o pizar do cavalleiro
«{espertara.

Pobre filha! disse a mulher de Jeronimo
Rarbalho desprendendo a mascara; dorme vosso
filho? continuou dando profundo gemido, e fal-
laudo com a matrona.
— Como está alterada vossa voz, que nem vossa
filha vos reconhece, senhora! respondeo sentida-
mente a • ãi de Agostinho "arbalho; meu filho não
dorme, que assim o quer esle povo máo,- que por
fim o ha de matar...... 5 dias ha que não dorme,
¦que não come, e sempre trabalhando com o pen-
samenío nas coisas do Senhor ; ei, que Pecs
guarde, mas que não ha de premial-o por tantos
trahalhos Olhai, continuou ella levanlando-sc,
quem mais trabalha, menos

~ Porem, não poderei eu fallar com vosso
filho?

Se podeis! bem passa elle quando tem perto
de si algum estranho com quem possa alargar-se
em conversas; porque com os de casa, commigo,
por exemplo, não ha fazel-o fallar

Se vos quizessejs conduzir-me á sua 'pre-

zença ?......
Vinde, vinde; eu sei qv.e vosso marido anda

nestes arruidos, do que vós não gostais, nem eu
tão pouco; poremos homens I).íxai-a ficar,
que adormeceo novamente, continuou ella, por
que a mulher do caudilho ia tomar a filha pela
mão para pôr fim á interminável conversa da
velha senhora.

E entraram na «-amera de Agostinho Barballio
Tezerra, flue meio deitado sobre huma cama rasa
lia á luz de huma tocha que hum pagem segurava,

, ríiffcrenles papeis, queimando-os depois logo. As
duas senhoras pararam no limiar da poria para
Hão o interromperem ; porem a curiosidade do
.pagem denunciou sua chegada,

- Entrai senhora, dis^e o Governador, pondo
os papeis de lado; entrai vós lambem minha Mâi ;
prendei naqueile anel essa tocha, pagem, e ide-
vos. Acabo de ler vossa participação, continuou
voksndo-se para a mulher de Jeronimo í:arbalho,
p por ella tudo ia bem como desejav;. .aos, porem

cartas de.outros» que também velam pela con-
servação do Estado, destruem nossas esperanças....
vgsso marido parlio esta tarde para S. Goncal»,
c voltará

Voltou boje, esta noite, senhor.
E a gente da Ponta do Brabo?....,

.—- Scgue-o.
Não ha mais esperaijça...... Vós vereis a

; guerra civil rebentar amanhã, sem .que haja meios
de contel-a, por que a tropa começa a encosíar-sa
â vóz do Povo, c se ella nos falta para conter a
fúria dos rebeldes, é a cúbica da plebe sempre
prompta a commetler roubos, vereis que o signal
começará pelo monle de S. Januário, os jesuítas
serão as primeiras victimas; a riqueza dos Padres,
não satisfará sua sede, e esta Cidade vai ser b um
ca&os de horrores! mortes, incêndios, roubos
Oh ! como severo mé pedirá contas o Senhor Rei
de tanta destruição!,... e I)u,á sabe que no fundo
do coração detesto a revolta, apezar do mão go-
verno de Salvador Corrêa de Sá, por que se elle
errou com suas medidas, se Thorné Corrêa, mais
paisano, que soldado faltando ás obrigações dn
seu cargo edeveres do posto, deixou tomar a re-
volta o caracter feio que lhe vemos, quer hum,
quer outro perderam-se por bondade; hum, cum-
prindo sem exame dos meios as ordens da Mages-
tade, o outro, temendo o derramamento de sangue,
se para acomodar o popular tumulto empre-
gasse força armada. Louco homem, que não vio
correr o sangue de sens concidadãos pela frenética
e sanguinária mão da plebe desenfreada e ter-
rivel  mortes, incêndios, roubos  e eu Go-
vernador desta muito leal Cidade de S. Sebastião
do I' io de Janeiro

E Agostinho llarbalho calou-se ; tinha o rosto
contraindo, e a resp:raçao afadigada; suas mãos
descarnadas apertavam com força o punho da
espada , que por acaso tinham cncoslado 89
leito :

Sabcis, continuou elle, sahcis vós senhora
o que diz o Povo de mim? quo o atraiçoei, ligando-
me com os Sãs!.... Saneis o que diz Salvador
Corrêa de Sá e Renavides! quo aquelle acaso da
vóz commum que me elegeo, foi direcção minha,
equeoaflan, que hei mostrado pela conservação
da ordem he calculo para que cm vez (]«-
castigo me premeie o Senhor Rei  e então??
não choreis vosso marido ! elle he rebelde, e sa
fòr castigado, fica-lhe a consolação de que seu
intento foi reconhecido por todos, que huus »
louvam, e outros o castigam; porem eu

Esperemos, disse a mulher de Jeronimo Tar-,
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balho com huma voz que bem mostrava ser seu
esperar sam esperança.

Esperemos....... esperemos pela facção dos dc
Eslevaes, malditos irmãos, que nasceram para
horror da humanidade, e castigo desta Cidade 2
esperemos pela facção dos dois Procuradores.....

^- Quem vos trouxe essa carta minha? inüte-
Fompeo a mulher do caudilho.

-r- Hum arcabuzeiro, senhora.
E nao vos fallou de minha, parte hum jüdèo,.

Mestre Abraham?.
Mandei-o preso..por suspeito; suas- palavras

desasranjadas, sua obstinação por fallar-mc fez
. «j',n que a guarda deseonfusse delle, e prende-
ram-no; vinha elle-de vossa parte.

Trazia^voss a. noticia dc que os dois irmãos
f stevaes estão presos.

Ainda nos fica a Camera, Jeronimo, e os
dois Procuradores, ultimamente nomeados ; ainda
nos fica o Povo já pouco dócil aos mandados dos
chefes da revolta; ainda nos fica a tropa, acres-
centou o Governador em voz mais baixa, a tropa,
mal paga, e mal vestida! As fintas, que Salvador
Corrêa lançou para pagar-lhe alborotarara o Povo,
que as não pagou, e ha.de revoltar a soldadesca,
por que não pôde cobrax-se com que pagar-lhe;
o oiro que vosso marido tem gasto em seduzir
homens para o motim chegava para cni.tental-os
«té'providenciar-se; porem Jeronimo arbalho, a
quem hum mez antes de rebentar o motim propuz
tão assignalado serviço, respondeu-me de tal
forma, que bem comprehendi seus desejos.... sou

. talvez criminoso por que hão sacrifiquei sua lou-
aura á tranqüilidade de tantos

Demineiaiido-o? interrompeu a mulher do
caudilho.
- — Kra hum soque soffria, senhora!

Tendes razão, tornou ella levantando-se, era
elle só quem soffria, éramos nós tarubem, eu e
minha (ilha; porem, ninguém mais havia de
softrer: depois, o castigo da tentativa seria menor,
talvez do que aquelle que o espera no fim da re-
voka, que sabe l)eos quando será.

Não vai.longe, senhora, nâo vai! porem re-
vesti-vos de coragem, que se soifreis em quanto
eála dura, mais tereis de soffrer quando lhe chegar
o termo, e eu que vos serei companheiro no des-
gosto e trabalhos. Nao vades para vossa casa, que
não estareis ahi segura ; ide para a minha roça,,
que ficareis longe dos horrores

Perdoai-me, se recuso vossos ofierecimcnlcs;
forem, be meu dever ficar..... o que r?aresl£-<.

nação se nos furtamos á desgraça?.... jurei na
rtresença de Deos partilhar sua sorte bôa, ou má;ke terei forças para sustentar meu juramento..... Só
vos peço que dos acontecimentos de amanhã mè
mandeis relação fiel: vós sabeis,se terei ânimo
para ouvil-a. Outra coisa, mandai soltar Mestre
Abraham, por que não esteja pai c filha cm
ferros" por, servir-nos ; a filha em mão dos rcvol-
tosos,- indo por mandado meu reconhecel-os; o
pai, que vos mandava com noticias, também c por
nós mesmo preso: talvez que sua cabeça meio
desarranjada, se perdesse inteiramente.... quantos
males poderiam ter sido remediados com os sofM-
mentos de hum, de tres entes.....

A noite passava demorada para huns, e veloz
para outros; em frente do liaspício-a mullirhm
dos rebeldes, que á medida que- fugia a noite
engrossava prodigiosamente, " endia-se, alarga--
va-se e retorcia-se para tornar a estender-se, á-
alargar-se e a retorcer-se: subitamente em huma.
das extremidades do wrgo ouviram-se huns grito*
agudjssimos, e toda a multidão voltou-se para ess*
lado, depois abalou-se para junto da cruz, for-
mando hum só'e grande grupo, do interior do-
qual continuavam a sahir os grilos e gemidos.

Que-morra nos tratos, se não quizer con-
fessarí clamava enfurecido-.-jeronimo Barbalhu;.
que vale huma judia?! confesse, ou morra!

Esperai lá! disse huma vóz do meie da
turba; esperai, que não se mata assim huma mu-
lher do Povo diante delle mesmo, sem que se
saibam seus crimes.

r a multidão abrio-se para deixar passar o fer-
rciroBraz Salim, que com sua ameaçadora chuça
fazia partes de baliza em frente do regimento..

L"e isso! murmuravam, todos: a-judia he
huma mulher do-Povo; he judia, mas ainda asshü
he huma mulher do Povo, e por isso queremos
ouvil-a.

Que veio ella fazer aqui entre nós ? ! disse
Jeronimo í arbalho encruzando os braços com
mal sufJfocada raiva ; terei eu sempre de mover
minhas passadas ao vozear da piVbc ! vós
sois como as crianças, e-deveis ser tratados como
cães  trateai-a, que nós temos necessidade de
saber por metido os myslcrios do cavalleiro da
mascara, trateai-a ! f

Ides mal com isso, senhor cavalleiro, retru-
cou o ferreifo ; ides mal por que essa mulher-
nada sabe, eu respondo por ella : não vos contei
eu que esta rapariga nos denunciou o cavalleiro?
da mascara? continuou . raz 5afim desatando
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dos dedos de Ruth huns ferros, que quasi lh' os |
tidviani quebrado : mal fizestes, senhor cavalleiro,
v se elle náo fora em vossos dezejos dc beneficiar
n Povo, haviris de responder por cllc Olá,.
qtinnm achais vós outros que vàlcni as mãos
n>stn rapariga? vede que eram sua única for-
liina, ou o sei por que dia c noite a via;
trabalhar  vede lã quanto valem suas mãos, j

¦que dc hoje cm diante não poderão mais Ira-í
Jiülhar ?

Valem
Valem

Podem valer.....
Fm? podem valer valem, valem qfta-

Irocenlos cruzados, que nós. hoje lhe daremos,
e mais vinte cruzados por anno de que lhe
foz merco este cavalleiro, disse Braz Safim.

Duzentos cruzados! disco. Jorge Ferreira
Bulhão.

£ ..—Quatrocentos!....... disse Jeronimo Bar-
iíãlho, quecomprehendera o pensamento do com-
panheiro; mais vinte por anno  acrescentou
vollando-se para o ferreiro ; julgais que se fiz
mal o não haja reparado?

Sois hum cavalleiro popular, senhor Jero-
nimo Birbalho; e amarihãa vos mostrarei eu,
Biaz Safim, como he que hum ferreiro sabe
agradecer o caso que se faz de seus dilos. O
Povo não sabe governar, como querem os dois
de Estevaes; a Camera só, náo sei se fará como
Agostinho Barbalho; só os Procuradores, quem
sabe o que farão elles? todavia o que vós dis-
serdes, isso se ha de fa.-.er.

Mas sem exame  replicou hum licen-
ciado, com lenção de estropiar hum pedaço de
latim de Tácito, ou dc Saluslio.

Sem nós sabermos  disseram alguns.
E que diabo sabemos nós'?! bradou Frnz

Safim; sabemos, nu malhar sobre o ferro; tu,
levantar e abaixar os remos de lua barca

Mas ahi estão outros
Também ahi está esta chuça para mctler

nss goelas de algum que está faltando por bocea
dc outros, disse o ferreiro voltando-sc para o lado,
onde eslava.-Fucas da Silva; o dia vai appare-
rendo, vede vós se começais com voltas, e que
os nreabuzeiros nos apanhem hum a hum!
Ouvi! continuou elle estendendo o pescoço como
quem escuta, e apontando, ouvi, que os temos
per! o.

E com effeito o toque d'alvorada veio in-
icrruniper i raz Safim; .o dia começava de. abrir-

te pouco e pouco; hum dia formoso, como es-
auccemlo-sc o eco do que hia passar-se na terra.

Iara o largo em frente da Camera! bradou
Jeronimo.

1 m frente da Camera ! disseram muitos;«
todos sem ordem para lá se dirigiram, marchando
na dianteira o ferreiro, seguido p"elos amigos,
que sem grande exame tinham tomado voz por
Jeronimo Barbalho.; Logo a traz hiam os descon-
tentes para observal-os de perto; depois os in-
differeníes aos dois, ou três partidos,.'e que só
pelo desejo tão natural e inseparável da plebe
de verem coisas novas, caminhavam; atraz final-
mente os que esperavam, colher a rede que os
pequenos lançavam, costume antigo e que pas-
sara por todas as gerações «em alteração ai-
guma. < s arcabuzeiros começaram também a
mover-se no mesmo sentido „ quando passaram
perto do Hospício a judia sentada nos dois de-
grãos do cruzeiro, levantou-se c caminhou para
elles.

Sahi de diante! bradou o Mestre do terço
que o's commandava.

E a judia, com as mãos escorrendo sangue,
fazia signal para que parassem, presa a vóz na
garganta prodigiosamente enchada e negra.

He a moca, que nos trouxe as ordens
do cavalleiro ao adro, disse hum soldado.

He como elles pagam a quem os serve!
disse outro, quizeram csganal-a para que não
desse com a lingoa nos dentes: se houvesse, quem
me imitasse, largava as armas!

— Ee, <¦> nós Iodos! quanto nos pagam por
isso? nada; pois tanto recebemos nos por tra-
zel-as ás costas.

A revolta da tropa começava na vanguarda;
o commandanle vendo que as rcprehenç/:cs da-
riam a conhecer aos outros o motivo da de-
sordein das primeiras filas, dá ordem para car-
regar ás fileiras da retaguarda; e sem que dei-
xasse hum segundo entre a primeira e segunda
ordem, manda conlra-marchar, embocando o ca-
minho, que levara o cavalleiro da mascara por
junto da Igreja do Hospício tirando dos olhos
dos soldados o cspectaculo triste da pobre Ruth.

A aurora afogueava o horisonte, o s.ol hia
nascer para alumiar a Cidade rebelde; em frente
dos Paços da Camera toda a multidão dos re-
vollojos silenciosa e queda esperava talvez hum
signal para como huma mina rebentar em es-
tragos e mortes.

'Continua.)
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nentemente chislãos. Nessa montanha maior, que
tondss em frcnle da graudc serra nolae huma
lenda: pois bem; cila abre a montanha d'alto
a baixo; no "cume os. arbustos parasitas se entre-
laçando de hum para outro lado, formaram huma
c.mecic de doccl que amplamente cobre essa fenda:
o mar, por sua base entra por ella dentro de huma
para outra parle. .

Em 3 de Outubro de 1721 a Gamara de Cabo-
Frio participou a El-Bci D. João V, que a 2Í- dc
Setembro foia.enconlrada nessa fenda milagrosa-
meu tu numa imagem- ue ii» b. ua donceicao,
apenas encostada a huma pedra sem que a corrente
das agoas, o atrito das ondas d'alli a podessem
arrancar, nem fazer-lhe. o mais. leve senão: esla
milagrosa imagem, foi trazida em procissão para
a Matriz da Cidade, c mais tarde huma capella
llse foi erigida.

A ENTOADA DA .«A BB A DE C4B0-FBI0 E.O
FOItTE DE S. MATHEUS.

Ahi tendes outra vislã que vos representa a
entrada da Cidade de Cabo Frio:- dessa Cidade,
cujo lermo tão vasto out-hora fora ! cujas praias, em
su-a primitiva estavam cobertas de corsários, que
transpunham á Europa milhares de toros de
páo brasil:

Galeões vem cinco,
Que, de inimigos hostis guarncci-I.is,
Aspraias do Brasil affronlam pérfidos.
Invasoras cohurtes despejando.
Do Cabo-Frio sobre incultas praias.
Foi então que esses ávidos corsários
Primeiros muros de guerreiro Forte
Construíram alli,; p'ra dc seus bosques,
Com latrocínio, mão, transpor aos mares
Essa, quenelles vegetava immensa
Em gigantescas arv'res cobiçada
Purpura, que por bella a Tyrea eguaía.

(Três Dias dc w-wr noivado Cant. J. Est. XXIV.)
Fui alli que-, fensiantin». Meneláo com tropas

q«e levara, e com alguns, pobres pescadores do
lugar, que se lhe reuniram deu batalha a esses
corsários, e da costa os afugentou:

Seu governo nas mãos Meneláo tinha.
Menehio, que se embarca, e prestes voa
Ao supViorappello obediente;
Chega a terra invadida, alTroota, e vence
Cohoríes inimigas.

(Id, Cant.id Est. XXV.)
E quem sabe si em conseqüência de tal feito

Cacaias. Ue que foi concedido à Ctdad de Cabo

,'Frio o tilulo.de nobre! Certo hc que essa Cidade
o gozava; e nem sabemos o por que à Câmara
Municipal presentemente a abandonou.

Meneláo pois tendo afugentado esses corsários,
consta, que ediíicara Imin forte* er traçara,-os
fundamentos da Cidade:

Ergue hum Forle,
E após cimentos, que lançou primevos.
Dos baluartes do cdiíiciu hclHco,
De huma povoáção traça alicerces.
Desfürte a Meneíaia começando^
Foi, mais tarde, cm cidade transformada.

(lã. Cant. id. Est. id.)

Foi pois dedicado o forte a Santo Ignacio,
bem como a nova povoáção a Santa Helena :
estas duas invocações já não existem hoje, nem
o forte de Santo Ignacio, e nem a Igreja de

: Santa Helena. O- forle Ú2 r~ jiislanlíno Meneláo
arruinou-se, a Igre a de Santa Helena cahio era
ruínas! hum novo forte foi construído, e em
outro lugar; huma nova Igreja foi edificada
n'outra parle ! No lugar do antigo forte nem
suas ruinas existem; no chão da velha Igreja
nem seus restos apparecem! Os nomes de Santo
Ignacio, c dc Santa Helena são hoje tão desço-
nhecidos á múr parte dos habitantes da cidade
de Cabo Frio, como o lugar, como o chão do
au-ligo forte, e da velha Igreja! O novo forte
conslruido tomou a invocação de S. Matheus ;
a recente igreja edificada tomou a de N. S.
d'Assumpção. Ouem foram os innovadores? mis
o ignoramos: as invocações existem, e bellas
são, cumpre confessa-1-o. E as bellas tradicções
desses lenq-os? ellas são ignoradas, e apenas
algum arehiologico. guarda alguma. Todavia, a
nova freguezia dedicada a N. S. d'.í ssumpçã»
foi creada pelo vigário Bento de Figueredo, et«
virtude da caria regia de 10, de Fevereiro dc
1660. « • «

*«•=

QUAL SEJA O FIM DO HOMEM EM AMAR, K
COMO SE NAO PODE AMAR SiAÍS QUE ÜO"
A II UMA COÜSA.

(CONTINUADO ,D0 ?í.n ANTECEDENTE.)

Príncipe. — Primeiro qwe nos engolfemos n'esle
abismo e mar do amor, e no muilo que temos
que tratar d'eüe, quizera que me dissesses a
que fim ama o homem?

Celio.— A. meu entender, não por outra eousa,.
se não por se fazer, mais purfeito na união da,alíaj&,
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com a cousa amada; por que no verdadeiro amor,
9 homem se move por causa da bclleza, a qual
deseja unir a si; verido-a cm outrem mais per-
feita que como, conforme as ficções poéticas, na
guerra que os gigabtes tiveram com os Deuses,
vencendo estes, os vieram a partir pelo meio,
fazendo de cada hum dous^ por que enfraquecidos
assim, se - lhe não estrevessem outra vez. Pelo
que, he tanto o que os homens desejam sua per-
feição, é tornarem ao seu ser antigo, quo vendo
huma mulher formosa e bella ( como meia parle
sua) a. deseja unir a si, por tornarem a seu
principio natural. Donde tiro, que ninguém ama
mais a outrem que a si mesmo, nem pôde amar
a outrem sem primeiro amar a si próprio; por
que do amor que a si tem e desejar apertei-
«oar-se procede o amar e desejar o que lhe falta,
¦c a que mais o natural o inclina. Amo isto, não
só por ser a meia parte de mim mesmo, mas
por que me parece bom, c sinto que com ella
?ivirei em perpetuo deleite e contentamento, pelo
que a desejo unir commigo, e pelo que me quero
« trato de meu gosto, sendo o que mais me
agrada e he de meu praser, devendo tudo a meu
proveito próprio e conveniência, querendo ser
pepfetfo, participando d'aquelle bem e dom á

-que subitamente me inclino, e julgo dizer com
minha naluresa e desejo.

Âyo. -—Acbaes vós que o amínle se faz com
isso mais perfeito do que he, possuindo a cousa
amada e desejada, sendo ella muitas vezes im-
perfeita ?

Celio — Suppondo primeiro que amor não he
«utra cousa, se não hum desejo de gosar o que
he formoso em nossa estimação; como razão o
amor não sejam cousas que se compadeçam jun-
tas, tanto que o amor cega e tolda o entendi-
-mento e persuade a vontade, o desejar o que
lhe parecco bem, seja ou não seja o mais per-
feito, seguindo-se por isto, que onde o amor
entra logo se perde a razão, com que o amante
se fica persuadindo, que aquillo de que se afiei-
-coou he o melhor, e lhe falta; logo se persuade
que o fazer-se participante he o que lhe convém:
e como o seu parecer não tenha cm si aquillo
que ha em outrem, tanto que o gosa,. logo se
dá por obrigado a amal-a, lendo-se por saptis-
Jeito c perfeito estimando tudo o que gosou e
a principio desejou, por bom. Donde lá disse o
rifão: — o que de veras ama todo o feio for-
aioso lhe parece.

Príncipe. — Folgara de saber se se pode amar
verdadeiramente a raais que a huma pessoa.

Cclio—Suppondo com S. Agosilnho, qüe o
amigo he a metade da alma, ou huma alma
eur dous corpos, por estar a alma mais onde
ama, que onde anima. Como esta se não pôde
repartir entre muitos, e pelo mesmo, se não
pôde servir e contentar a muitos, por que quem
a muitos amigos quer assistir he força faltar
com huns.por eoniemporisar com outros: acon*
tecendo-lhe muitas vezes» que em hum mesmo
tempo vos oecupam ou convidam muitos juntos,
com que he força fallar a huns por acudir a
oulros, d'onde nasce aggravar os que mais vos
querem e mais obrigações tendes. Vem a dizer
o Philosopho, se não pôde ler perfeito amor
com muitos; que como a diffinição de
amor he igualdade de corações, e n'clla consiste
a verdadeira amisade; o dia que o amor he
repartido, logo não fica sendo amor, mas desigual-
dade, por não ficar sendo único, mas com-
mum, dizendo o rifão:—am r e reinar não
sofrem companhia. — Pelo que se he como he,
que o amor tem seu principio no coração, como
esle he o seu mais próprio lugar, não podendo
elle receber mais que huma ferida que não morra:
bem se infere, que o homem não pôde ler amor
mais que a huma pessoa, pois o amor lhe ferio
já o coração, e de mais que as aves e animaes
nos dão basiante exemplo, andando, nascendo e
vivendo ordinariamente a pares. Como Deos e a .
naluresa mostrou logo no principio do mundo
c criação dos homens em o amor conjugai, que
só entre dois se deve tratar, por ser certo que de
hum ventre nasceram Gaim e sua irmã Golmana
para se amarem e casarem ambos; e logo nasceram
Abel e Delbora, e por Abel morrer virgem, e
sem casar com a irmã, por isso permitlio Deos por
morte d^elíe nascesse logo Seth só para casar com
Deibora: com que me venho a resolver, poder-se
ter vinculo d'amisade com alguns; mas d'amor
com hum só; porque amor he buma vontade cor-
rcspotidcnle de duas, como já disse, cuja verdade
torna a qualquer dos dois desejeso dos bens da c@u:a
amada, e sentido de seus males : não sendo ver-
d.tdeiro amante, aquelle que commummente nãa
Ile participado nem participa, não "podendo huma
alma habitar em diversos corpos (conforme o que
dissemos com Santo Agostinho). Donde o divino
Platão, -tendo por opinião o erro dos Sedüceos,

que as almas se aggregavam a novos corpos depois
de mortos os primeiros: parece quiz mostrar, que
o amor, por quem entende a alma, se não pôde
transferir a outrem, em quanto vive no primeiro
corpo, em que se aposentou. Concluindo, que ainda

que a opinião de Pbiáo he falsa no iraaáferireüi-
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sc .-.s almas de Iiuns a outros corpos, a verdade
he, que se não pôde amar, nem ler verdadeiro
amor mais que a huma pessoa, por não 'cr cada
hum mais que hum só entendimento, huma von-
tade, c huma alma, os quaes não se estendem mais
que a huma só coisa c objecto, c ficando n'c11e
descorre de grão em grão á perfeita, contemplação;
que como os olhos si não podem fixar mais que
em lium prineipiu, sendo elle bcllo, formoso e
gracioso (a nosso parecer), oecupando-se amor
n'cllc, não passa adiante, pondo lodo ío seu cui-
dado, em como unirá a sua própria substancia,
aquella bellesa e perfeição: e oecupado rjüslo não
se pôde dividir cm amar a outrem, por não
perder o caminho, quê leva, e errar o fim áque
o amor se encaminha. E se houver quem diga,
que seu amor se emprega cm muitos sugeitos, e
nem por isso deixa de querer a cada hum muito.
de veras; responder-lhe-hão com Scneca pt r epi-
curco (qualse jactava seguir a seita dos Estoxos
acadêmicos* c peripatheiicos) quem tantas doutri-
nas segue tão contrarias humas ás outras, signal
heque não guarda nenhuma. Asiim, quem muitos
amores tem, signal he que a nenhum lem amor,
por so não poder este repartir cm mais que em
hum objecto, sc he qne he verdadeiro. S onde o
Philosopho Secundo foi lançado do Senado
de Athenas ; porque orando disse, quede todas
as artes sabia, hum pouco : dando os .-.criadores
por razão, que quem de tudo sabia pouco lambem
de Philosophia saberia pouco, porque oecupando
o engenho, em muitas cousas, nao pôde compre-
iicnder todas; que quem muito abarca pouco
aperta, com diz o rifão. Concluindo, que quun
diz que tem amor a muitos, he signal que não
tem amor a ninguém.

Ayo. — Conforme a essa doutrina diremos com
evidencia, que tanto que o amor sc reparte cm
muitos objectos já não he amor, mas appetiie sen-
suai ou interessado!

:¦ Çfilip. — P.asían tem ente cuido hei mostrado,
gUft o que põem seu coração em muitas partes, o
não. tem em nenhuma, por serem como os que
vüo a romarias, ou andam largos caminhos, que¦nelas muitas pousadas que tomam, e lugares que
passam não tomam amor a nenhum. Com que os
poetas lios.quizcram ensinar, fingindo, que Briareo,
tendo cem braços, com que sustentava hum só
ventre, deuola que o homem com duas só, mãos,
não pôde sustentar mais que huma só amisade e
rmor. Peloqueoulro Philosopho veio a dizer—não
dei» a mão a muitos,-— com que parece havermos
baslanleniente provado, que o amor hade ser
á^ uxiicu e. não geral..

3SÜ.BI32SÍD ISàHUÜ&Jlt) IEB33:a:aíV
ROMANCE. HISTÓRICO. ..

CAPITUtO XI..

Pôde asseverar-se sem rècêo de engano, qne
quasi todos os habitantes desta Cidade de S.
Sebastião do Rio de Janeiro foram com.pliçados,
na, revolução de 16Sftt h-uns por- se unirem-;
ao primeiro movimento sediciosò, e estes foram
muitos; outros, por que não manifestaram seus
sentimentos de sympathia pela causa popular, e
por isso alcunhados e reconhecidos por inimigos^,
perseguidos eodeadi^s; emllm, aquelles que juK
gavam boas as medidas vexatórias e oppressivas
de Salvador Corrêa de tk e Benavides,, e estes,
foram bastantes.

II isloriando os acontecimentos dessa época he-
hosío dever destruir parle «', ferrete, que pésat
solire os nomes que figuram em taes aconteci-
men tos ; sem criminar Salvador Corrêa, illustre
por muitos tiluíos, sem louvar o espirito revolu-
cionario,.que tardas vezes por esses tempos mani-
festou o povo do Rio de Janeiro, já contra os go-
vemos civis, já contra os ecclesiaslicos, podemos
todavia aííirmar que o movimento popular de
1660, criminoso por que não havia no povo direito
para taes escessos, que esse movimento teve causa
principal nas tyranias de Salvador Corrêa, e não-
cm particulares ódios e vindictas, como o mesmo,
General cm cartas representou ao seu soberano,
depois de ter fim a revolta: depostos os Verea-
dores, que o povo escolhera; quando no Limoeiro
em Lisboa depois de quatro annos gemiam ainda.
os conspira !ores em apertados ferros, lembrar-se-
a Camera do Bio de Janeiro, Camera imparcial.
por que servia com novo Governador,, e na qual
não figurava hum só'nome dos que na revolta.
foram primeiros, lembrar-se a Camcra.de 1666 de
escrever ao Piei'dizendo-lhe que não se julgara a
bem do paiz e felicidade do povo-a continuação
do serviço do General Salvador Corrêa de Sá,,
represcnlando-lhe a miséria em que viviam por
effeito dos ódios e vinganças do Governador, que
aproveitando-se da distancia os opprimia com o
furor de suas paixões, lembrar-se cila. de fazer
similhante representação era mister que lhe as-
sislisse todo o atrevimento da desesperação.c toda.
a justiça ; sabe-se o que foram governadores e
Vico-Beisnas conquistasegovernos da Ásia, África-,
e America: Viee-Rei, só hum.sahio de Portugal,,
e esse não veio infelizmente para o Brasil, foi
1). João de Castro, o pai do povo! Salvador
Corrêa foi. muitas ve$ps injusto i valente ccaml-
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loiro, generoso e fiel; porem cegou-o muito
aquelle desejo de servir o Rei em prejuízo dos
vassalos, e não lhe será desdoiro para a memória
e que vamos dizendo, por qüe este deffeito tive-
ram?no muitos^ e muitos o teem, fazendo executar
sem replica medidas*; que o soberano desaprovaria
mesmo havendoras ordenado^ se elles ministros
exequentesquizessem dar-se ao trabalho de in-
formar a impossibilidade desua execução... Porem
continuemos nossa historia.

Eram dez horas da manhã do dia 8 de Feve-
Feiro do anno do Senhor ¦ 1661.; aberta de pár
em pár a larga porta da casa da Camera ; e os
Vereadores silenciosos cm seus assentos,, e o povo
junto e apinhado em frenle da porta e cerca da
casa quedo e mudo; e eram dez horas do dia
8 dc Fevereiro, que para tantos devia de ser
mão, para todos ! Cá no meio do largo, no coração
da turba, Jeronimo Birkalho Bezerra e o ferreiro
Braz Safim, hum com palavras^outro com atrevi-
meiitos e gestos significativos resolviam a mui li-
dão; de quando cm quando, o caudilho alongava
o pescoço e a vista por sobre aquelle montão de
cabeças, desconfiado e satisfeito com a ausência dos
dois irmãos. de Estevaes; depois voltava-se para
o ferreiro e dizia :•

Elles" não vem meu amigo
—* Mies nas vem! repetia Braz Safim voltado

para o Povo: atraiçoaram-vos cobardemenLe dois
homens dois homens do povo! que vos dizia
eu antes de nascer o sol? üs dois dc Estevaes
vendem-se por dinheiro, e não terão escrúpulo
de vender-vos avós outros que tanto enc.areceis
sua vontade de servir a causa popular  ahi
tendes verificadas minhas palavras! E olhai o que
vos digo agora  os dois de Estevaes vende-
r&Ui-sc, c venderam-vos aos lyranos.

Então que faremos?! bradou a multidão
eonchegando-se para ouvir..

Salus populi suprema lex! bradou o liceu-
ciado üiogo Mendes, levantando-se sobre as costas
de hum homem.. ...

He verdade! disse o ferreiro caminhando para
e lugar onde estava o orador, mas encontroando
com tal violência quantos encontrava em caminho,

que a tribuna e o tribuno foram por terra ; he
verdade o que dizeis, senhor Licenciado, apesar
de não saber eu o que quer. dizer o vosso latim ;

porem escolhestes má oceasião de vir harengar
entre nós, quando tratamos de remediar damnos,

que nos causam. Se não sois bem alto, para que
quereis faltar ao povo, pesando sobre o povo ? !

Se começamos a servir-vos de escada, ou púlpito
aqui na praça........

Mestre Braz Safim, ÍElerrompeo o íicen-
qiado, vós deixastes de ser do Povo, servindo
nobres

— Viva Deos, qae estou fidalgo, senhor Piogo
Mendes! mais olhai esta mao he de ferreiro
sempre......

E o Licenciado rojou pelo chão com os dentes
quebrados, c cheio de sangue.

Olhai, continuou o ferreiro, quando alguém
quer dizer a hum popular que, elle tem razão
de sacudir a miséria que lhe faz pesar sobro
as costas o máo governo do General, falta-lhe
na sua lingua ; e não lhe vem com salus populi,
que elle nao entende ; por que, ninguém me lira-
cá isio da cabeça, c vem a ser que se alguém
me falia de maneira que não posso entende!-»,.
vai com intenção dc enganar-me : que dizeis. vos
outros? !

Pe que nos serve o latim do-Licenciado ?!
disse hum.

Não ha de ser esse togado quem nos livre
dos impostos sobre o vinho, por que o não bebo
em quantidade, disse outro..

1'ois cnião acabemos de esmurrar-lhe os
narizes para não vir meller-sc enlre nós ! re-

plicou hum lerjeiro, chegando-se do licenciado.
—• Alio lá ! bradou fveslre braz ; deixal-o ir,

que não vai mal convidado.
Mas, a que viemos nós?! perguntaram alguns -

dVnlrc a muilidão.
A tirar o governo da; mã-ss de Agostinho

Barbalho llczeiva, que não quer ser mais gover-
nador por nomeação do Povo, mas sim pela de
Salvador Corrêa! Vede que he o ferreiro Braz
Saiu» quem ve.s falia, e não hum traidor como o
he Fausto de íistevaes e seu irmão ; porem vede
aue se A:-ío--'inho Barlwiho continua a governar
com a voz do General, ha de mcüer-nos a todos na
eadèa, por que tendo sido do motim por ficar
bem com os seus pagaremos mis outros as custas
deste pleito, em que vamos de tirar aos grandes
o direito em quo estão de nos-empobrecer.

Pois sim, Mestre; porem que faremos? per-
gunlaram de novo.

E.-qienii, esperai? ali está o senhor cavalleiro,

que, aqui para nós, não se parece nada com os-

seus soberbas; ali eslá o senhor Jeronimo Par-

balho consertando o mandado e resolução de mis-

outros o Povo, pelo qual não teremos mais nada

com Agostinho.
K quem será que nos governe? bradou a

multidão com mal repremida curiosidade.
Algum nobre, que faça o mesmo, que Agos-

tinha Barbalho; algum do Povo, que, não saiba.
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onde Icm os narizes?! isso seria de huma cabeça
como a vossa ; esperai, que sereis satisfeitos, quem
o diz, sou eu Braz Saíim

Mestre, olhai que vos chama o cavalleiro,
d use hum dus populares.

E o ferreiro foi rompendo por meio da multidão
alé onde estava Jeronimo Barbalho. que chegan-
do-se junto delle lèo cm meia vóz hum papel.
Braz Safim endireitou o barrclc sujo c roto, pôz
as mãos na cindira, e começou dc mancar a cabeça• '
até o lim da leitura.

lie islo, senhor cavalleiro!! Por Santa
Maria da Victoria, que hum popular não seria
capaz dc fazer sobre o papel melhores coisas, do
que vós.... 0'lá, rapazes! abri os ouvidos c ouvi

 
—- Ouvi o mando, que manda o povo desta

Cidade é seu Recôncavo; lèo Jeronimo Barbalho:
Hoje 8 de Fevereiro do anno dc 1661, o povo
junto em frente da casa do Senado da Camera,
« com o mesmo Senado juntamente ordena e
manda, que Agostinho Barbalho Bezerra, que
gu\orna'.por sua nomeação, deixe de governar
desde já ; por quanto, em modo de traição disse
*• fez patente não querer governar pela vóz do dito
povo, que o exclue e remove da governança....

Que o Senado venha para ouvir ler o bando!
grita huma vóz d'enlre a multidão.
— Quem foi esse, que veio moüer-se em
brincos?! disse o ferreiro com vóz carregada e
amarga.

—-Que o Senado venha, disse Jeronimo Par-
balho dobrando o papel; he elle quem com vosco
ordena.... por (anto, que elle venha.

Não façais caso do que diz esse billre,
senhor cavalleiro!....

Venha o Senado! tornou Jeronimo; o povo
assim o quer.... faça-se a vontade do povo

E os Vereadores chegaram á poria da Camera ;
e Jeronimo Barbalho começou novamente a lei-
tura do papel, alé nquelias palavras- disse e fez
patente não querer governar pela vóz do dito
povo, que o exclue, e remove da governança

Então?! bradou o ferreiro; quercis mais
jtlpmm para ouvir ler vosso mando?!

Ii Jeronimo Barbalho conlinou a lèr:
Agora o. povo nomêa muito de sua vontade

r livremente para governal-o ao Senado da Ca-
mera, que de presente serve, e juntamente os
oilo Procuradores, que por diffcrentcs vezes, c
|;ara diversos misteres tem nomeado.

A multidão, pareceo satisfeita com a leitura,
« logo o progoeiro, tomando das mã-»s do cau-
diUso o bando, correo as ruas da Cidade, paran-

do cm cada esquina para reciiar pausadaments
o novo acto arbitrário; o Senado, junto cosi
os procuradores tomaram a si o governo da
Cidade, e a turba, desmanchando-se cm magotes
correo por toda a parle dando vivas ao Bciv
vpciferando ameaças contra Agostinho Barbalho^
Thomé Corrêa de Alvarenga e Salvador Corrêa
de Sá: dia vertiginoso é de alaridos foi esse;.
porem nâo corroo sangue, por que todos fugiam
de levar ao abysmo a mal-segura Cidade fazendo
opposição á torrente ameaçadora. Nesse mesmo
diaj por noite, tudo estava quedo e~pacifico; de
tal sorte, que o estrangeiro que percorresse as
ruas desertas e silenciosas mal diria, que eram d«
hüma cidade sem governo, por que o poder da
Senado era quasi nulo, e o de Jeronimo Bar-
balho contingente.

Assim continuou todo o mez de Fevereiro, e a
de Março; em princípios d^ Abril, o . Governo
da Cidade, corpo sem cabeça, machina, cujas
peças mal ajustavam entre si, começou de partir
em pareceres differentcs, em diflerenles questões
sendo a principal e maior o modo por que ém-
pediriam o castigo que os ameaçava ; por que
cartas da Bahia davam já em caminho a AIsada,
que presidida pelo dezembargador Antônio Nabo
Pcssanha vinha devassar dos acontecimentos : por
outra parle o general Salvador Corrêa, que, como
em sua caria aos Vereadores de S. Paulo havia
dito, se partira para a ilha Grande, constava eslar
já perto da Cidade, e bem resolvido a punir se-
veramente os culpados. Os dias suecediam-se e
o Senado nao dava providencias : os Procuradores
do povo, que pertenciam á classe baixa haviam
como o povo esquecido os soffrimentos e tyrauias,
com a volta do general e noticias da Bahia; dos
quatro da nobreza, só Jeronimo Barbalho, oh
como mais atrevido, ou como mais temeroso da
justo castigo trabalhava por impedir a entrada do
general c AIsada, dispondo-se a receber íihiií e
outra na bocea dos raosqucles c ponta das lanças;
porem o povo não secundava seus intentus, e a
revolta corria a seu fim.

Amanhccco o dia dez dc Abril sobre a Cidade
ainda rebelde; porem estava muito longe o sof
de sua maior altura e já o corpo de Guarda prin-
cipal, a Torre da Pólvora, as fortalezas de S. **-
bastião e SanlTago estavam em poder de Salva-
dor Cinca de Sá e Benavides, desembarcada
a gente dc Mar c formada a Infantaria por ordem
do general e Almirante: e assim findou em poucas
horas huma revolução, que poderia ir mui longe
e ter feias conseqüências. Parte da Camera, quatro
Procuradores do povo, e outros muitos, que uo
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motim haviam entrado, foram sem perda de tempo
apresentar-se aò general, que os recebeo como a
vencidos humilhando-os com palavras descortezes,
e duras; de sorte que cada hum se-foi com a
incerteza no coração, esperando huma ordem que
es arrebatasse de sua casa para huma fortaleza;
o resto dos conj tirados haviam-se refugiado em
S. Francisco, onde a AIsada Os foi descubrir
e prender, e estes foram os cabeças Jeronimo
Barbalho Bezerra, Jorge Ferreira Bulhão, Lucas
da Silva e Diogo Lobo Pereira; a AIsada, es-
pccialmente enviada a Bahia para syndicar, pren-
dehdo os quatro réos e tentando remet!cl-os para
Lisbca, o não pode fazer a mais de tres, ficando
nas mãos do vingativo e térrivcl Salvador Corrêa
de Sá e Benavides o caudilho, que teve dc res-
ponder a hum conselho de guerra, ou commissão
militar composta do general Manoel Freire dc
Andrada, seu irmão o almirante Francisco Freire,
o Auditor e Ouvidor Geral Sebastião Cardozo
de Sampaio, presidida por Salvador Corrêa.

A's tres horas da tarde desse mesmo dia dez
de Abril de 1G61 em casas do. general gover-
ítatior, onde se adiavam reunidos, alem-dos que
empunham a Junta, o dr-zambargador Antônio
Nabo Pessanha, os tres réos Lucas da Silva,Diogo
Lobo pereira e .Jorge Ferreira Bulhão, as teste-
n unhas ungida dos Santos,. Alonsj de Estevaes
e seu irmã» Fausto, a uilh c seu pai
Mestre Abraham, compareço Jeronimo Barbalho
Bezerra com seu uniforme de capitão que era,
pallido mas desembaraçado carrogant»; hum dos
capitães do Presidio Affonso ouc.ilves Malíoso,
que servia de secretario da Juri Ia perguntou ao
réo, que vinha responder, seu nome, idade, e
naturalidade, ao que elle nad. respondeo; e
depois de feitas outras perguntas, que da mesma
forma não tiveram resposta, o general governador
fez interrogar as testemunhas;

forno vos chamais? perguntou o Secretario
para a primeira, depois que os outros deixaram
a sala por ordem de Salvador Corrêa; como vos
chamais, e qual he a vossa idide?

Buth he o meu nome, e tenho vinte cinco
annos feitos.

Conheccis o cavalleiro Jeronimo Barbalho
Bezerra ?

Não o conheço,
E o réo presente?
Também não, disse a judia, depois de olhar

por bom espaço para o caudilho admirado das
çespostas de Ruth.

Em a noite de 7 de Fevereiro deste cor-
cante anuo pelas onze horas da noile não tostes

presa na Varsea pelos amotinados e levada perante
J o cabeça dc motim, que vos pôz em tratos?

Tudo isso he verdade; porem não sei se
aquelle perante quem fui levada era o cabeça
do motim.

Porem não vos ficou desse homem lembrança
alguma ?

Nem a mais pequena.
Affonso Gonçalves olhou para o Governador,

que mal podendo reprimir a cólera fez sahir.a-
testemunha, que as lagrimas da mulher de Jcro-
nimo Barbalho haviam comprado. O judeu Mestre
Ahraham compareceu perante a Junta:

Como vos chamais? perguntou o General
com voz su ífocada.

. E o judeo olhou para todos os lados com vista
espantada sem proferir huma só palavra. Na porta
da sala apparcceo hum granadeiro que informou
da parle do carcereiro que " testemunha havia
enlouquecido na cadêa, lendo sido recolhida t;a
noite de 7. áe Fevereiro, havendo no dia 8 ordem
para soltal-o, que não se executou. Vieram depois
as Ires testemunhas Brigidá dos Santos, Alonsn
e Fausta de Estevaos, que sem discrepância nar--
rararn todos os passos do caudilho, seus planas
e ordens, que c-!!e não eonfesfou, logo que para
faze!-o lhe foi dada faculdade.' Mudo e com ter-
rivel sangue-frio ouvio Jeronimo «larhalho todo
o iuícrngalorin; sem períurbar-se, ouvio a espi.-
sição ile sim crime e das penas que eram imposlas
aos réos de crimes taes; e se era possível cresceu
sua indiPiVrença ao ouvir lêr a sentença que n
condemnava á morle  porem hum tremor con-
vulsivo agilou-lhe lodo o corpo, o suor innuridtnt
seu rosto coberto de ]),-illidcz mortal, quando ouvio
que soa rabeca iria para o pelourinho  infa-
maiilc!! [") llum grito doloroso veio ferir seus.
ouvidos, e logo sua mulher, e sua filha deba-
tendo-se enfre os guardas vieram cahir-lhe nos
braços desfallecidas; foi então que sua coragem
o abandonou de iodo, porem hum instante, liunt
só iuslarilc, por que leva-ntando-se com a mulher
sem senlidos em hum braço,.e pondo a mao some

(*) U-se em. algumas memórias,, nw Jeronimo
Barbalho fora preso e rctncllitlo para I.i.sbôa, onde
mnrrco em prisão ; porem de huma carta de Sairá-
dor Corrêa, em que noticia ao soberino os arr,,,-
lecimeutos, que levamos ic feridos, ei,-se claramente.,
que foi executado aqui no Rio de Janeiro, bal-
tfazar da Silva Lisboa em seus Annaes, diz
que Agostinho Barbalho filri preso, e fallerern no
etreere, o qnc lambem he menos exa^l", par que
a carta regia de 19 de Maio de 16(>4 o aonma,.
Administrador das Minas da Paranat/ua, e co.no

m.'rré dos serviços prestados na revolução*.
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a cahfça da filha, que de joelhos o abraçava,
pau^adamcnte fatiou assim para os que o haviam
lomlemn.ido:

Aquelle ódio tão antigo que me tendes, c
que vos tmho, Salvador orrea de Sá c Ibrna-.
vides, vai acabar-sc  aquella vontade de nos
ferirmos mutuamente chegou-me, or.de não podia
roslel-a.... c feri-te!.... hum dia.... duas horas....
hum instante destruio a minha obra. c chegou
a lua vèz: aprovriPislcl-a, Benavides! c eu vou
morrer infamado!!.... lie pouco para lua ira c
vingança ver morrer o inimigo; ver a desesperação
de sua familia.... lie pouco, homem justo! queres
também a sua vida alem do túmulo na terra, e
se puderas vinganças no outro mundo, nem lá
poderia escapar-to. Mas olha, tu me feres em
minha familia com a infâmia, c Deos ha de viu-
(íar-mc na lua!.... i sses que tu serves cegamente
hão de pagar-te com castigos o mal que fazes ao
povo, c no fim de feus dias verás escurecer lua
gloria c fritos sanguentos com a prisão e o des-
turro, c então chorarás o mal'sem remédio. De
vós outros some queixo, por que como meninos

¦ vos deixais levar pela vontade de hum lyrano;
mi antes, em vez de queixar-me, desprezo-vos,
por que deshonrais o sèr de homens consentindo
que outros pensem por vós!! Olá guardas! con-
linuou elle sosíendo nos braços a mulher ainda
desmaiada, levai-a.... esta primeira victima do
implacável ódio de vosso amo, não vos dará talvez
mais trabalho, do que esle... c o céo me oiça
para furlal-a a maiores dôrcs

Depois vollando-se e dando com os olhos na
filha:

Miséria e infâmia para li, pobre innoccnle, eis
«.q.uc le herda teu pai!.... Oh! que se tu foras
homem, o sangue de Jeronimo R;-;rb:t!ho Bezerra
í.iio seria derramado impunemcíiie por coirardes e
miseráveis.... se tu foras homem, se eu le [:,• lesse
encarregar.... mas, so o foras não cahirias hoje
victima desses monstros?... Lovai-a, lambem!..'..

_ Esenlou-sc; morno silencio reinava eníre todos;
Kalvador Corrêa \na p.iHido corno o coiidemmul.i.
pn cmv.va na monte qual seria a primeira pabivra,
qim de seus trêmulos lábios subisse: pesava-lhoo rismr da Lei, que levava ao cadafnlço Jeronimo
Jiaihalho, menos por elle, a quem aborrecia, do
que por a Irisle mulher c filha, cujo esperlactilo
<> dòr havia quasi enternecido; os otilros juizesesperavam huma palavra do Governador para
perdoar ao réo os crimes, que a irreílexão prali-rara : porem, era preciso hum exemplo, o Salvador
i onèa tenaz em seu primeiro aviso, deo ordem
para qne a execução se fizesse na mesma tarde.

A's cinco horas, pouco mais ou menos, foi fuzi-
lado nesta Cidade de S. Sebastião do Rio de Ja-• iiciroo Capitão Jeronimo Rabalho Rezcrro, chefe
v motor principal da revolta de 1CS0; sua cabeça,
como ordenava a sentença, coiiacou-se no pelou-rinl o por Ires dias.

Os outros Ires réos, remeti idos para a Bahia e
d'ahi para Lisboa, foram perdoados pela caria regia
de 6 de Fevereiro de 1667, menos Jorge Ferreira
Lui hão, que nmrrco na cadêa do Limoeiro.

I*. a«Mm findou esta revolução, que promelliair mui longe, e ler sérias conseqüências.

J Tem acontecido muitas vezes tomar-se hum
pouco fastidiosa a narração de nosso Romance
pnr causa da prisão que nos fez a verdade nisto-
rica; não só porque he a nossa primeira
composição neste genero, mas por que sendo tam-?
bem este o primeiro Romance bislorico publicado
no Rrasil, modelos que nos guiassem só os pu-
demos encontrar estranhos: he leve desculpa,
bem o sabemos, poremj não deve haver indul-
gencia para aquelle que primeiro trilha hum dos
ramos da litlcraltura, que nem siqner ensaios tem
apresentado? Todavia eil-o ahi esposto á critica ;
só huma coisa diremos de nós, e he que em por-
tuguez vai elle escripto.

A flor que em prad" e ostenta
Do que tu não he mais bella !...
Soltam cânticos suaves
As aves em torno delia.

Porem tu inda és mais bella;
Tens na voz um doce encanto :
Seduzes:—se triste soa
Té produz amargo pranto!

Desprende essa voz mimoza
Doce enlevo d'harmonia !
Desprende, que meiga ouvindo-a,
Volverá risonho o dia.

Em teus lábios nacarados
Dá-me ornais puro surriso:
Ah! dá-me! — e eu verei na terra
As rruças do Paraizo.

Esta lagrima não vês,
Que em meus olhos treme e eae?
A dor a gerou:—-jamais
Da minha alma a dor se esvae-

Por csía lagrima ao menos
Dá paz ao rneo coração.
Ah ! já não ouves meus labiss
Balbuciarem — perdão !-—

Sim ouves, e condoídos
Nadando cm alma expressão
Parecem dizer teus olhos
Quanto quer meu coração.

Assim nuvem pavorosa
Sc õ cé> formoso escurece,
Ao srprar propicio vento
Nnum momento se esvaece.

J. A. de L. Magalhães.
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do ÍGo do »an.eiro. Ahi o tendes assentado n'aha |
uriental da montanha dc N. S. da Guia, em cujo
cume se nota a pequena canella, que lhe he de-
iiirada. Quasi tão antigo este convento, como a
mesma cidade, seus habitantes começaram essa
obra no 1.° de Abril de 1617, pedindo ao capilão-
mór Estevão Gomes, que, em noraed'El-Rei, lhes
concedesse por sesmaria a terra da montanha para
essa fundação. E de feito fundado foi elle, por
que era nesses tempos em que huma fé viva, c
sohusta,.avigQrada por buma educação eminente-
mente chrislã Tnllammava almas por-excellencia
catholicas, almas de homens de fé tão sanla, e lão
segura, que não tendo visto, como o incrédulo
discípulo, que locara o lado do Divino Mestre,
acreditavam a palavra do Evangelho!

iníão-, nesses bons tempos esse claustro era
occrtpado por tresc religiosos frauciscanos reíbr-
mados, qne com ardor se davam ã todas funeçoes
«jo culto, e á todos trabalhos de sua ordem ; hoje
em quasi total abandono apenas hum único reli-
gioso ahiapparece! e essas cercas, que guardavam
tão bcllos verdores, cultivados, pomares, graciosos
jardins, e outras tantas obras da arte,-e'do gosto,
reduzidas a pardieiros, a escondrigios, de replis,
a dormitórios de corujas, de morcegos, e outras
íioulurnas aves, offerecem aos olhos curiosos o
doloroso cspectaculo dos .estragos do tempo, emais
tarde, o de completas ruínas, funesta imagem da
sorte universal!

AMGR COMO SE GERA , E COMO ENTRA ;
QUAXDO SE. DÍZ SER PERFEiTÜ E DÁ PE.NA
KSI DELEITE,,

Príncipe. - Pois he que amor ha de ser só e
único, por. habitar-no. coração ,. que não sofre
mais que huma ferida, pelas razões que haveis
(.ido; quizera- eu me moslrasses por on.de entra,
puis he que deve ter algum principio?

Celio. Para.mostrar melhor o que he a razão
<io que se pergunta,. se,râ necessário fundar de
mais longe esta doutrina, fazendo- por mostra
<i.'ella hum exemplo, e he, que vemos a hum
lençol molhado, e posto no sol, estar" lançando dc
si huma nevoa, que se levanta acima: a qual não
he outra cousa se não a agoa que aquenlura.do
sol está chamando a , si, Com o que o ouIro veio
a dizer, que se como vemos chorar os olhos,
viramos o coração de quem chora, quantas ia-
(.rimas vemos derramar os olhos,- tantas golas de
siiigue viramos verter-o curarão .donil-' mana a

chorar se elle não eslivera triste. Suppondo hum
e outro principio, digo que a vista colho vêem
o bem da formosura, c dons que uãa teia:
e corno todos os sentidos do homem tem seu*
oflicio, dando o vêr deleile ao ouvir, o ouvir
contentamento á íar.tazia, esla o reniclle ao en-
lendimenlo, o qual assentando que he bom o
seu parecer, como todos os que amam térn, co-
nhecimrnto, pois para li um amar, ha dc saber
discernir o bem do mal, com que conhecido dâ
sen conscnlimenlo o entendimento» re-mellendo-o
á vontade, que o aposenta no cor.ição, o qual
oroduz o amor. Esse, como o sol; está ferinda

•e iníluindo sua quentura c effrito no cÓráçãé,

que-eomeça a lançar vapores do sangue roais
sublil {que são os espirüos vilães), os qnaes
indo-se %és olhos, por elles mesmos sahem, como
tfhcvoa dó lençol, e tão ferir na vista'da cousa
bella e desejada,- a qual du .Jo entrada (quando
nao resiste) pelos olhos lhe entra pelo coração,
donde o sob do -amor com sua propriedade de

pedra iman, está chamando a si o sangue sublil;

que peta vista sé lhe vem communicando. Donde
Plutarco veio a dizer, que assim como posto hum
vidro chrisialina ao rosto do sol, para que fira
n'clíc com seus raios, o soí que por elles com-
mette sua virtude, o acende fogo depois de passar
pelo vidro: assim amor que passa com hum
ardente e penetrante calor pelos vidros de nossos
olhos, em que revcrbéra a força de seu fogo,
com o. qual facilmente acende as matérias seccas,
que acha diante, com que abrasa o coração.
E d'aqui procede e começa o amor verdadeiro,
que até, então foi affeito voluntário; não sendo
o vento e reio tão repentino que primeiro entre
e chegue onde quer, como o amor, que confes*
samos ser cspirilo. E por isso se disse, que a
alma está mais donde ama que onde anima,
por se lhe sair esta pela vista, nos espíritos vi-
taes, que foi o sangue subtil que o coração de
si lançou. Donde se segue o que lá disse •¦ a tão
sensurino, que o namorado vive cm corpo alheio;
por que se hum de verdade ama a huma
pessoa, dando-lhe a alma, cerlo he que não pôde
amar-já a oulrem verdadeiramente, (como a traz
provámos)por não ter o homem mais que huma
alma, e lendo-a entregue, que he o primeiro
signal do hum amar, já não a pode dar a outren '.,

Priticipe. — t. eomo se conhecerá ser o amor
perfeito?

Ji/o.— Então dissera eu,, ser o amor perfeito,
quando porelie se. perde o juízo, conforma-ndp-me
com o que Celio-tem Já-: dito, ser o entendimento

.iiõttza ou alegria; porque j".mais vii-u..ios.íolhos , o primeiro, cabedal com que se entra neste io^%
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o o primeiro que nelle se perde; porque o amor
por desatinos se governa, pois obrigou a-Jn-
piter converter-se cm louro, a Nepluno em cavallo
e a Phebo em pa-tor, por que eslese outros muitos
perderam o sentido raciona] levados da appelitosa
paixão do amor.

Príncipe. — Da razão de Ceiio espero eu melhor
resposta á minha pergunta.

Celio. — Como nao ha coisa a que sc ngoobri-,
guc fazer, o qwc de veras ama, c o que verdadeir?
rarnente ama, nada teme, e nada receia» Sendo
falia d'amor o não se sujeitar o amante a tudo
© que pós|e ;éar gosto :,á sqa dama» c lhe pode
façil itar seus favores se; he, que .procura mostrar-
lhe a perfeição de seu amor, não será havido por
tal quando sua vontade sènãq, conformar com o
desejo de quem lhe possuea alma, Iransforman-
do-se nas acções de seu querer, por spr tal o que
ama, qual he a cousaamada, pela virtude que
o amoritem de unir, não soas iiKturczas, mas as
vontades, para quç queiram huma mesma cousa.
Gomsque respondo, que para o amor ser perfeito
deve ser correspondente, ficando sendo amado e
amante, por participar e ser participante, satis-
fazendo hum a oulro no que imaginam lhe faltam
e mais desejam. E assim, sendo de hum, e outro
as per feições", se vem a transformar de maneira,
que já não são dois, mas hum só, por viverem
os amantesem corpos alheios, (como se disse com
•Galão) quando pelo mesmo se não diga, serem
quatro ; .porque estando cada hum transformado

:0,0 iputra, parece seguir-se haver em cada hum
dois, pois cada hum he amante e amado. E esla
he a-verdadeira transmutação, que Hercules quiz
mostrar quando se veslio em trajes de donzella
por agradar a sua querida fole: e o fez Nino !!
quando veslio ãs roupas de sua mãi Simiramcs,
(a quem amava .dcshoneslamcnte) e lhe deo as
suas de Hei, para que governasse; e não cm
brutos, salvo se com brutos, se tratam os amores,
como fez Pasiphae que se cobriu com o couro de
huma vaca, para solicitar e provocar o louro, cora

qoem se ajunlou, e a quem amava.
Príncipe — E comove entende a dislincção que

amor faz tão desigual, que dando aos que amam
pena sem deleite, dá aos amados deleite sem pena.

Celio. — Disse, porque os namorados lem pena
continua, por gosar o que desejam, e a amada gosa
-sem -pjflfci o deleite de ser amada, por não haver
cousa que mais gosto e contentamento eause a
huma dama, que saber que he amada, desejada e
sollicitada, por mais honesta que seja, como se vio
em Periòlope, que se recreava em saber, qnctanlos
galantes,ãprõcurávain c- cortejavam,levadas c in- 

'•

I citados por sua formosura, vindo-lhe a casa, c fa!-
landocom elles, sem cila seoffender por isso, nem
delfirir a seus ihtentos o preterições, nem lhe dar
pena, por que qnnrrio ella, e as mais muMicrcs ;t
tiveram por serem amadas, cm sua mim ficava e
esla, o lançar a pera de si, só com amnr a quem
as ama, e consentir? com o que o amado quer,
sendo correspondente, em que consiste a perfeição
do amor* qrie he participar,! è ser >párticipahíef
com que tndõ fica deleite sem pena ; mais a
verdade he, que a ordem do amor he em tud >
desordenaria, pois aos quèmais merecem dá a pemi
e pcior galardão (por ser a mulher qual -a palma
que hum a planta.e outro lhe gosa o fruetp, e e.s
que menos merecem são amados, gozando da gloria
e deleite de serem servidos e adorados.) Donde
se infere, que a alma está morta no corpo próprio,
e viva no que ama, por lhe levnr o amor (raz si;
sendo certo qne o que he an.ado e não ama he
homicida do amante, o qual como vive sem alma,
pela ter dado ao amado, que não anla , .fica
morta no próprio que a transpassou no alheio, e
morta no alheio porque não ama. Pelo que advirto
ao que se põe a amar, se deve logo armar de
sofrimento para os desprezos c ingratidões d i
cousa, em que põe seu amor, e as penas que d'ahi

ilhe podem sobrevir em quanto não he eorrcSpon-
dido, dando-lhe entrada a seu amor, que como és!c
ha de nascer da vontade alheia, c não do poder
próprio, console-se em saber não he affronla o nãn
no alcançar: sabes do como amando muito, mais
caminha quem segi.e que quem foge, por que quem
aborrece caminha cansado com a carga da alma
alheia que leva irezsi, e o que ama, cansado des-
cansa., tanto por it traz do que lhe levam, como
pelo gosto com que vai traz seu desejo.

Principr. —Cor.forme tudo o qne haveis dilo,
parece que amor he o mesmo que amisade?

Celio. — Não, senhor, porque amor dista da
amisade, em que sendo a amisade amor de alter-
nada benevolência, fundada em communicação
e conservação., com .consentimento de vontades,
juntas em hum querer e aborrecer, vem ã con-
correr-na rmisnde amor, mas no amor não con-
corre sempre amisade, por poder o homem querer
muitas voes a quem o não ama.

Ayo. — Como sc comparam logo os amantes
com os amigos?

Celio.. — lie em quanto a amisade he hum
amor envelhecido, o qual lem sempre respeito
á lUtilidade de quem ama; c como pode acon-
tecer querer en a quem me não quer nem ama,
nunca acontece haver amisade sem preceder amor,
nem ha amor perfeito sem amisade. Cora qúé
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se segue, que o amor he principio, meio c fim
de todis as obras boas; e d'aqui vem que <'."
Iraiido mutas vezes hum amanle com ruim pro-
posito, c devendo ao amor lihidinoso, se torna
hòm e útil; que ainda que o interesse próprio
em cousas dc amor, a nenhumas obrigações e
utilidades guarde respeito, não se pôde chamar
verdadeiro amante, aquelle que se não contenta
com o qnc lhe púde dar o eslado dc sua dama,
sem descrédito seu.

A- verdadeira, c fundamental pedra, heÇhrislo,
pela porta que entra a vida, se ha de entrar a
sabedoria, e a felicidade; eassim deve o soberano,
e os mais frazer sempre em memória Christo, que
para conhecer as letras, he preciso a luz, e he
impossível achar os acertos ás escuras, e pelo
muito que imporia faça em o seu coração assento
o nome santíssimo de Chrislo, que isto será
saber, e o mais -he ignorar; por que a mais
alta razão d^cslado, se senão ajusta com a lei
de Çhristo, poderá grangear bens lemporaes.
desperdiçando as riquezas eternas.

Não ? se mantém as coroas á razão d'estado, se
não Ocos, que como Senhor Universal dos reinos,
«s muda, altera, ou conserva, e assim he neces-

l sario rcverencia-lo como a Supremo Senhor do
domínio directo.

Dizia Henrique III de França ao príncipe
Biáme, seu suecessor, que não seria firme-
mente rei de França , se não fosse segura-
mente cathotico; digna voz de hum nionarcha
tihrisliãnissimo!

O principe mui religiozo he temido dos es-
franhos, e amado dos próprios, porque estes não
esperam aggravo, e aos outros não se lhe faz,
conhecendo que tem a Deos da sua parte.

Deve o soberano, e todos mais honrar muito
aos sacerdotes, e minislros de Deos, que toma
mui Io por sua çon ia os benefícios, que elles
recebem. A dignidade ccclesiaslica, e a regia, se
dão altcrnadamenle as mãos, e se o sacerdócio
se assegura á sombra da espada, o reino se mantêm
a rogos da coroa; e o sacerdoíe se interpõem com
Deos para que conceda piedoso as victorias, que
quiçá negará justiceiro, om oulras muitas mais
palavras escreveo a Docla Purpura, o cardeal
Pedro Damiâo a Henrique l!i, >mperador, e
Xítx dos romanos.

He a estimação dos sacerdotes indicio evidente
da pureza, com que se crê; pois como notou

¦ Brolero, mal se compadece venerar a lei, e atro-
pellar seus ministros.

De venerar aos sacerdotes nasce o ouvir com;
gosto, c í-siimação seus conselhos; assim no juizffi

i secreto dá confissão, como nos púlpitos; e deve
o soberano ouvi!-os, e cslimal-os muito, equem
com liberdade* chrislã dènírO dos limites do rés-
peito tiver valor para executar acção tão perjgoz»
em palácio, que hé provaréal dc conhecida leal1,
dade, e bom zelo. Não me houvera atlrevido a
locar este ponto se hão fora hum dos princípaes
conselhos, qtíé cm a inslrucção deixou o Santo Rei
Luiz de França a seu filho.

Nâo he de menor peso a obrigação do prega-
dor, e não ha cm palácios fácil poria commum-
mente á verdade, seria lastima achasse abrigo
em pessoas sagradas a li ^nja de quem se es-
perava o desengano. He tão pesada carga a de
hum pregador, que ainda que não seja crido, e
conheça que a sua doutrina lastima, ha de fallar
com muita veneração, por que não ha medicina,
que cure, e deleite; nada he mais offensiye para
com Deos, e para com os homens, mais inde-
cente por interesses, nem contemplações humanas
do que dissimular o que convém advertir; porque
quem se encarrega de rep ehender comoapo o o, ba
de ser em desprezar os perigos, advertindo, que
se por ver; o.iha, ou medo não se opp.ie àsculpas,
elle se perdera ainda que viva mui ajustado pela
causa do seu silencio, não se emendarão: notem
isío, disse Bonifácio, os que tem a seu cargo
as consciências dos reis, não se deixem levar
do medo, *>u da lisonja, enfermidade commum
dos palácios; porém, que será (pergunla hum
político) que não esteja em uso, esle cathoíico
desengano? E elle mesmo responde, faltam, os
Ambrozios, faliam os Chrisustimos verdadeiros
amigos dos príncipes.

Não se ha de serrar a porta ás verdades, e
mais quando vem por mão dc coniessores, pré-
gadores, ou prelados ecclesiasticos, que quasi
sempre são interpretes da mente Divina; porém
devem-se dizer aos príncipes com braudura ,
e arte, como pela veneração, por que façam
effeito.

Em os bens da igreja deve o soberano pôr
todo o cuidado, c muito ã mão, que são o pa-
trimonto do Cêj, sobre que se livra o culto
da. religião, o suslento dos pobres, e dcsvalUíes,
contra cuja vida (como notou a este inlenlo o
cardeal Pedro D-mião) e piide-se commeUer ho-
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micidio sem derramamento de sangue, alguns
meramente políticos tem por supérfluo o lustruso
apparalo cm os ecclesiasticos, por que não convém
com aquclla primitiva.pohrcsa evangélica dc sua
inslrucção, não abono o supertluo, c olhando
o mundo como hoje está, respondo com João
Bolero, que se envelhece para com os homens
a religião, e o culto Divino pela necessidade,
e pouca decência de seus ministros, esta hc
verdade pratica, os demais, são discursos ao
ar, e faltando com a locução dc hum grave
historiador, laços que arma o demônio para
que caiam os príncipes çm o caminho tio in-
teresse..

Quão veacn soicontaeto tenham os bens -cclc-
s'a ticos para os príncipes sçcularr^ Farlos \Ialcl,
e I.odovico, o crasso, o dirão cm.França,,c era
licspanha i>. Sàneho, o primoirj, c seu filho
Affonso de Aragao,. c poderá nomear outros
mürios.r "*

li fallando da grandeza de RomaJusío Lipsio,
tinha o templo<,de Júpiter Capitolino cobertas
as portas de grossas lâminas dc ouro, até o
tempo, do imperador Hoiiorio, em que as tirou
Síhi-Licou, e acliou-se escripto n'ellas hum le-
ttviro, que dizia.—- (luardam-sc para hum rei
desdeixado..— E confirmou-se mui brevemente

suecesso com a. morte d; Slhi-Licon. Não he
ouro o das igrejas, em sahiudo das portas do
templo, ainda que appareçain em o apparenle,
que pode remediar necessidades, he como as
maçãs de Sodoma, de quem disse Tcrtulianno,
que á. vista eram formosas e aprasiveis ; porem
ao contacto se resolviam em cinzas.

Como deve ser a virtude, e consciência de
um príncipe ? Questão que tem proposto doutos,

e religiosos políticos:. todos desejam seja devoto,
e< de boa consciência ; porém com aquclla jusía
proporção a seu ministério.

Eicelsa virtude he a dá oração, porem tanto
pôde exercilal-a hum príncipe, que com ella dè
lugar á que pequem sem castigo os vassallos ;
como são os-estados, são as obrigações,. c não
he bem fallar ás precisas por dedicar-se ás volun-
tarias, que não he menos inerito obedecer, que
sacrificar.

Quem dissera, que a continua assistência de
Henrique 3.* de França aos oratórios c proci -
soes devotas podia dar alento, a prendcl-o em
huma dei Ias o duque de Guise, e lhe fizeram
por estes actos argumento da sua incapacidade,
metlendo-o em hum convento, tyranisando o
reino. Não se serve a Deos menos, governando

que resando; ponham todos o seu disvcllo, o
exercício em as cousas divinas; porèin o sobe-
rano, a cujos hombros se encouimcndou a pesad.i
carga dos interesses communs, e em dando prin-
cipio ao dia com orações mais affecluosas, que
largas, ha de entregar-se aos cuidados públicos,
que aparlar-sc d'elles com pretexto de religião,
he vicio mui sem desculpa, por altender com

| demasia, ao que não deve; seria possível fallar
cOni onímissão ao que lhe loca. Esle conselho

í poz aos pés d'Cl-rei D. Sebastião em sua lema
idade,, o grave juizo de Osório.

(Nns. da DibCTübL) '

ROMANCE HISTÓRICO.

CAIMTCLO I.

O Guia narrador.

Ouem diria,. cm tanto socego, une
; huma má teucão os legava?! css.i

iiiiilfiilãu de lioniens corria á vin-
gança!

(liui Yaz Pinto , .enedíto.)

Era huma noite quente c abafada ; em hum
vallc rodeado por altas montanhas cobertas de
maios virgens viam-se para mais de cem fogueiras,
c de cerca dellãs muitos homens armados, huns
fumando, outros comendo, e outros conversando;
era hum espeelaeulo de pôr medo a quem frequen-
lava as estradas solitárias destes medonhos sítios,
por que a idéá mais favorável, que poderiam fazer
de tal ajuntamento, seria a de que fosse algum
bando de. ladrões e assassinos; e ainda mais, se
houvesse alguém lão atrevido, que enxergando da
altura das montanhas aquclla mullidão descesse
á raiz para observar o .que faziam tantos homens
juntos,, aquelle primeiro incerto pensamento se
havia de tornar em pavorosa ccrlr-z-i, tão feias
caras havia de ver e tão terríveis, tantas as cínicas,
mosquetes, espadas porem, hum abandono tão
seguro, huma segurança tao livre, que faziam
dcsai dar a cabeça a dois homens, que cá na mon-
lanha que ficava ao oriente, a mais baixa de todas,

(1) « Esle nome fíoâba, quer dizer na língua
dos índios deste Paiz gallinha, ou gaito de-pernas
cobertas de-pennas, ou calçados; e porque ri aquelle
tempo todos os homens do Reino usavam de calções
chamados de rolo, c descidos estes cobriam a
maior parte das pernas, chamavam por esíe motivo
Boàba, ou para melhor dizer — Pinto-caiçudo. »
(Rev. do Instituto Uisl. VoL.ÍI pag. 

'ÍS.)
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sí.bre o«s cançados rauarcs nao tinham vontade de
d: accr aíó o valle.

Eu aposto que são ladrões, dizia hum dellcs
para o companheiro.

—. E eu digo que não, tornou o outro; buma
tropa lambem não pôde ser; porem as estradas são
limpas..A.. oito dias ha que muitas arrobas d'oiro
aqui passaram a salvo, c se fossem ladrões

Ile huma asneira, que eslás dizendo! por
q';e ha oito dias aqui passaram muitas arrobas
d'oiro a salvo, i:ão pede isto ser huma caíüa de
ladrões ?!

Esc fossem, que mal nos ia em passarmos
perto dellcs? quanto levas ahi para le furtarem?
olha, eu vou a elles, por que ainda que me dêem
ronta da pele, tanto faz morrer na bocea de hum
«nosqurlc d'aquelles que lá em baixo reluzem,
corno nos dentes d'alguma onça; demais,, comosu- :
bimos, e escoteiros, pouca cobiça lhes faraó nossas
malas.

O que lu ríizes he de razão, disse o compa-
nheiro chegando os acicates á barriga da besta
vendo que ficava sosinho; mas olha, se forem la-
da-ões.......

Ai, que me parece trazeres por ahi alguma
coisa, meu velho raposa?!

Valha-me Deos.... sempre trago hum boca-
dinho, que nos ha de ajudar lá nas Mirus

Nesse caso he prudente não descermos; ou
.antes, eu vou só, por que indo mais leve menos
perigo corro, menos perigo corremos.

E eu fico só aqui?! nada, vão-se os anéis
e fiquem os dedos; vamos ambos.

E deram de esporas, descendo vagarosamente
até junto dá primeira fogueira , que ficava"em meio da descida, retirada muilo das outras.
fiom pedaço desviado delia, o mais moço dos
dois viajantes pôz pé em terra, e cozendo-se com
oi mato foi de: vagar chegando-se até que pôde
ouvir o que se fa liava.

Dobrado caminho, c'os diabos!! dizia hum"dos 
que estavam ao fogo; cá se me ficam as

prmns desta faita, e a S. Paulo não tornará^
Praz dos Anjos queridinho. O'innão da cova,
como te foi hoje na dianteira ?

• — Menos mal
Enlonces, não te vai gosto de ficares com-

-inigo oulra noite cá no rabo da tropa?!
Não que tenha medo; mas gosto de des-

cobrir campo, e depois meu lugar......
Valha-me ?. Pedro, que, bem sei eu qual

hc elle; o guia no coicebavia de ser engraçado....
; mas não te falío nas horas de marchar, de

noite lie que te queremos e as luas historias. .
E por que não vicsle-honicm ao arranchar-

mòs no mono? disse hum terceiro, mcltendo-se
na conversa.

O' Paulo, não fallcs nisso ao guia, respondeo
o qiíe primeiro fallára, e tinha nome Rraz dos"
Anjos; nao falies nisso ao guia, continuou rindo-
se ás gargalhadas; que boa historia não ha de
elle fazer quando estivermos de volta, se os
Boábas nos deixarem a pele, o que Nossa Senhora
lia de pcrmitíir, e a minha chuçá.... que boa
historia, guia?! '

Mas, o que foi? disse hum.
Sim, a ffoile de antes de hohtcm? disse

outro; aqüelles tiros..... que barulho foi'aquelle?
Ahi ahi ah,1 suppondc vós que buma onça

grande como os diabos ia comendo o nosso guia
e narrador

Mas como fei isso?
*~ Ora.... pois ouvi lá: foi antes d'hontem pela"

meia noite, pouco mai. pouco menos; fazia escuro,
como a cara de hum negro dos de Amador Bueno;
frio, como nunca se vio na terra , e por isso
havíamos nós arrumado huma fogueira de mais
Ires braças cm comprido. Ora bem, tinha-se
acabado toda a lenha, e só havia hum largo brar
zeiro, que eslava chamando por boa posla de
veado.... e nós Iodos a dormir n'hum ranchinho
de sapè que ficava bem defronte do braseiro, bem
defronte; o guia também a dormir junto de mim
cançado de dar ás pernas n'aquellas boas quatro
léguas de morres, que nesse dia fizemos, e cançado
de dar á lingua n'aquella maravilhosa historia de
Roncesvalles

-Mac, vamos â historia do guia, disse hum
impaciente.

Estou com ella, rachathr! Eslavamos a
dormir todos; eis se não quando sinto eu huma
fosca nas palhas do rancho.... levanto-me, e vejo
buma garra de onça encastalhada n'huma das
casas da vestia do guia, e huma das patas tão
perto da cara delie, que parecia levantar-se o"pello com o regpirar; estive quasi deixando o
negocio correr seu termo por que n'aqueHa noite
era este dormiuhóroqucm fazia sentinella, porem
lembrando-me, que ainda não: tinha acabado a
historia do Roldão cm Roncesvalles, e demais com
vontade de esperimentar como cortava a minha
faca em pele de onça.... arrumei tão boa facada,
que passando o sapè foi. toda no peito do bicho...,

í\ssim mesmo! bradaram todos.
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• — F. o diabo, que eu esperava cm cima de
nós, revira-se, e. vai aos saltos cahir sobro .?
braseiro,- que cila julgava lá para si havel-a
arranhado......

Como te safaslcs por milagre de tamanho
perigo! disse-o radiàdor.

Enganas-le; ahi hc que foi o perigo; por
que o guia berrava tanto oa mais do que o
bicho cm cima das, brasas; c toda a gente
estremunhada pegava dos mosquelcs c despejava
fogo por todos, os lados em risco de nus demi-
nuirmos antes de chegar á vindiraa lá nas Mi-
nas, que ha de ser machucha...t...

- — E depois, a onça? '
- — A onça toreiã-se,;: dobrava-se, mordia-se, pu-
lava.re huivava, como hum possuído nas rsãos
(í.is |ia<! c» do ' i.;f ;• o: e. eucarr i;hv: o mosqtcto
para acabar, de-'hmaa-.vez.com tanto alarma; fui-
me.a .ellâ edespcjci-lhç duas balas- bem cnlre
os olhos,.que pareciam dois carvões acesos, e ella
squielou-sOu..... ' . ¦

r^—E de manhã:.....
Só' restavam as cinzas.
He huma boa historia

—-- Historia !? interrompoQ, Braz: dos Anjos,
com enfado; alto lá, rachador ! disto fará o guia
huma historia, mas por ora he hum caso verda-
deiro, e acontecido.... vai muita diuerença dc
hum caso, a huma historia.

Pois. seja caso ou historia, disse o rachador;
o que nós queremo.; he que o guia comece a
historia, ou caso da terra,, que nos promctleo ;
historias d'alem mar já aborrecem

Pois conla alguma maroleira dos Boàbas,
c'os diabos! disse Braz dos Anjos, dando formi-
davel murro no honibro do guia; e lembra-te
que se ;não fora tua habilidade cm contar hislo-
rias, estarias hoje no bucho dajaguára..

E todos se chegaram para junto do guia; eo
moço viajante, que agachado entre humas moitas
ouvira, o caso da onça, levantou-se nos joelhos
|M>r-. hum jnslatíte, c depois tomou de rastos para
junto dò companheiro,

Vamos, ^uia ; aqui tens vinte orelhas, e dez
caras todas voltadas para. li ;• começa.

E 0; guia,, tirando o cachimbo da LoJta, co-
meçou nestes, lermos:
,,,, ~ l)es:.oberiasaqucllas r,'i:as f ce! ' radasMinas,
para onde, nos vamos de caminho, deram tão
violento abalo, nas ppvoações" de. beira mar, e
ainda nas de alem delle muito longe, que tudo
se despovoava para correr aos sertões em busca
de fortuna; muitos ficaram por as estradas mortos
dê cançaço, ou de fome, porem alguns ebegaram

a pôr as mãos no pó amarello, c de volta á su.i
terra a cobiça cnluuqtieceo outros

Este guia dos diabos parece que não hc pau-
lista! interrompeo Braz dos Anjos.

A contar historias, disse o rachador; por
que quando se trata dc aliviar hum Boa ha, mi.
viajem perigosa c incerta a traz do desejado, não.
lica para a banda, he tl.r; primeiros.

Pcixa contar o guia!! disseram alguns.
Já não sei onde caminhava

— Sim, sim; muitos foram aíraz do oiro, o
que Um isso? vamos á . historia, isso ja nós

i sabemos. ''-....
E o guiai continuou:;

Havia, pois, nas Min ;s hum homem, que viera
como todos em busca do po amarello, mas linha
a lingua íão atrapalhada, que mal se erilCfidía
huma,-. ou-outra palavra, e essa mesmo dizia-a
como o. seu nariz, que era ..ide como a orelha
de hum" macho, vermelho como o sangi:u i.'e
cabrito; chamava-se o tal gigante, porque haveis
de saber que era elle de huma altura prodigiosa,',
chamava-se "Jayme Cosme,.-e diziam- h'umv-q-tm
era judéOj por que não ia á missa como todos;
porem ,. íissim mesmo feio , era querido 

''de

muitos, direi mais, de iodos, pela- grande*
sabença que linha das coisas de mineração;.ererai
tão grande, que onde elle dizia ; — Aqui ha oiro!:
ahi havia oiro, muito oiro!... Mas tende conla
que não- dizia elle; Aqui ha oiro;.ara huma
trapalhada, que verdade lie muito bem se enten--
dia; bem que o entendi eu muitas vezes

Pois fallasles com elle? perguntou hum.
Entonces he hum caso, que nos estás con-

tando?! disse o rachador piscando os olhos em
« nióíá de Braz dos Anjos.

Cio! cio! deixa narrar o-guia ! bradaram
todos, vendo que, huma allercação ia começar
entre os dois.

Jaytue Cosme, proseguio o guia, procurado
por todos em razão do seti< tisio para coisas de
lavra,, foi empregado pelos ricos cm quanto era' 
ppbre, depois começou a trabalhar para si, e com
tal suecesso, que dentro dc alguus mezes íori;ou-;e
i ico, mu',.o rico; s-prou-ibe o diabo na cai oca o
desejo de ser.admimatrauor das, M iuas, e de con-
certo Com alguém, que secundava seus inlentos
mandou ao Senhor Rei amostras d'oiro, e certos
enredos que fizeram, crer depois que seu fim desr
graçado não fora accideutal; mas forçado, o .que,
he grave erro, ou nojenta menlira, por que reja,-;por queF#tt

de dizer humt'assisü ao suecesso, e nao sou capaz de
coisa por outra

— isso hev. dade exclamou ra. .H-s Anj sj
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<> guia não he capaz de mentir, se lhe pcrgun-
tarom pelo estômago.

Temos dois contadores dchistorias no lóle...
disse o rachador enlrc-dentes.

Cio! deixa o guia narrar!! disseram outra
voz. todos; se vamos assim só na volta da jornada
ouviremos o rosto

E os que ficarem por lá nas mãos dos Hoanas,
esses quando ouvirão o fim do raso ou da historia?

Maldito rachador!.., murmuraram alguns.
Sc lhe chamais fiillador por Deos que na

chrismn ganhou elle
—¦ Leva dc fallar! disse o guia com authori-

dade; se quercis ouvira historia, só eu sou quem
folia.

'li continuou nestes lcrmos,;:
Tinha o tal Jayme Cosmo, como acabo dc

vos dizer, huma mineração por sua, c era das
mais ricas; alem de alguns escravos seus, oceu-
p.iva índios pobres dos aldeados, que levamos de
S. |'aulo c de outras parles; entre estes havia
lii;m velho, que trabalhava por Ires homens ro-
bustos n moços, c se trabalhava assim a matar
era por que linha duas filhas, lindas como duas
sâfilus, não comparando: ora o judeo, ou o que

.quer que era otal Jayme Cosmc, vio hum dia as
duas índias, e sem mais cumprimentos mandou-as
buscar para sua casa, o que soffrco mal Jaguarassú,
que assim chamavam o indio. Começou entre os
dois huma guerra dc morte, 'em 

que acabou mal
f indio por que hum dia foram aclial-o rebentado
'em 

jkndo rego dc minorar, do que tiveram tal
p;;ixão as duas raparigas, que se deixaram Dnar
de lome e sede; ficou o judeo muito fresco no
negocio, por que ninguém lhe tomou conlas...,
mas quando elle mal pensava, os tres vieram
lomar-llras, e elle pagou com usura, como veremos
mais adiante. Não se traia agora dos embusfes
i'os Frauciscos de Taubaté, com o seu frecheiro
enterrado (2)......

Alto lá, guia! disse Braz dos Anjos; eu vá
com estes olhos o uefunto, feia coisa! tinha hum
olho aberto, e era o direito, se me não engano.....

Também èu o vi, replicou o guia; mas
por que em huma sepultura apparecc hum diaba
de indio reseccado, com hum joelho em terra,
o braço esquerdo estendido em ar de quem atira ;
por que em sua vida este homem ferisse hum
sacerdote com huma bala; deixando despedaçada
huma imagem de Chrisl", que ò sacerdote se-

curava, por que isto acon'ccc no instante em

;2) He hiflori o , ny.i-se a vid < de 3. Ichior,
de Poutes, LUiou 17Í52.

que nos chegávamos á villa, lembrar-se hum
Frade dc gritar-nos que deixemos a Deos a viu-
gança dc nossas injurias?! Quem sabe se tudo
isso não foi arranjo do? líoábas ?! Esperai que
cm. Gnuaratingucta, onde chegaremos amanhã,
ha de haver novo acontecimento; cá dentro m\)
está dizendo o coração, c o vereis.

Mas a historia ? vamos a ella, disseram os
outros ouvintes.

Bem cedo, proseguio o guia., bem cedo,
se dermos ás cancilas de outra maneira que nã'à
lemos feilo até aqui, por que -nos vamos com
quarenta e nove dias dc caminho, e estamos
bem longe do lermo dc nossa viagem; mas, bem
cedo como eu espero, passaceis vós, e eu tam-
bem n'hum lugar deserto e triste, retalhado ern
todas as direcções: ahi vereis huma grande e
profunda cova, que se chama: — A Cata do
morto (3), onde muitos dizr . que em certos dias
do anno, por horas feias da noite, se ouve ta-1
malinada, que só com ouvidos de li no aço se
poderá alguém aproximar da bocea. Muitas bra-
ças ao longe não se encontra huma erva ente-
zada sequer, e os pássaros fogem deste sitio,
como de bum lugar empestado e máo; e co u
cífeito, he medonha a solidão

Safa! e para que nos levas tu, guia de
todos os diabos, por lão ruim silio?! disse o
Rachador.

—• Maldito sejas, rachador! com as tuas asneiras;
ficará a historia cm meio, disse hum levantando-se.

He isso! íica som lhe ouvirmos o melhor,
disse oulro levantando-se igualmcnle; grande
somno tem Amador Bueno para mandar já que
Socassem a recolher.

Olha lá, guia, disse Braz dos Anjos segu-
rando o narrador por hum braço, olha que fica a
historia em meio; amanhã não Is vás encafuir
na tenda -do general em cmversis cabeiludas,
deixando-nos a esperar Ioda a noite.

Será o que t)eo> fòr servido, replicou o
guia ; demais que a histiria está quasi acabada....

Pois bem, disseram todos; sempre lheq:ie-
remos ouvir o fim.

E levantaram-se huns após outros, indo cada
hum buscar meio de passar o resto da noite com-
modamenle. Quanto aos dois viajantes, esses
depois de huma larga disputa, tornaram a subir
a montanha e não sabcmjs que fim levaram.

(Continua.)

(3) Histórico; veja-se Jeronimo Barbalho, caria
dm Vereadores desta Cidade para os de S. Paulo,
e sua resposta.
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praça, c seu continente, ao mestre de campo
M;*',hias Coelho de Souza, em conformidade da
C. K. de % dc janeiro 1735: c quando se oc-
rupava alli no modo dc providenciar os iute-
resses públicos, atalhando igualmente muitas
desordens de conseqüência, que o dissabor da
capitania havia urdido entre o povo mineiro ^
furam-lhe manifestadas, no anno de 1741, as nova
Minas fie (aracalú, das quaes, c do seu terri-
torio mandou tomar posse, precavendo a júris-
dição. do governador de Pernambuco*

!;«:«=

Depois da primeira tetra», será esta a das armas;
e hei reparado muitas vezes em o principio, que
leve o povo romano seu fundador, de quem diz
Lúcio Floro, que havia deixado a obra, se contam
seus imperadores desde Numa Pómpillio, varão
em aquellas supersticiosas ceremonias, e abusos
religiosíssimos, a qu mimmedialamcnte suecedeo
Júlio Hoslidio, inventor da; arte militar.

He a guerra entre os príncipes, o mesmo que
pleitos entre os particulares, esles remellcm sua
justiça aos jurisconsuHos, que com a perina na
mão os sentenceam, e aquelles com a sua es-
pada.: as prelcnçôes jurídicas põem fim a eiitençn,
aos: militares os suecessos ; porem como não se
acaba; o poder, nada passa em sentença de coisa
julgada, fica sempre aberto o termo da nppellação
em-que commummente sahem os pobres vassallos
de ambas as partes condemnados, em custas de
suas vidas e fazendas. E quão delicado ponto
lie-este! e quanto devia o soberano pôr n'clle a
consideração, pesando os dannus, que causa huma
guerra, e as circmnslancias, que ha de mister
para ser justa..

Se se ponderar os males da guerra, que he
oppósta á nossa natureza, e o que padece com
cila" a religião, eo que estragam os costumes, e
qucbranlam as leis, em que se confunde toda a
ordem das coisas sagradas, e civis, bastava para
aquietar o animo dos príncipes; porem como a
ambição de huns molesta a paciência, e a justiça
droutros, aquelles se inquietam por conseguir o
alheio, e estes se disvellam por conservar o que
he próprio, e ainda que o nome da paz he suave,
em não sendo proveitosa a muitos hedesabrida.

Qualquer príncipe christão, deve apartar dos
sous ouvidos a adulação, que lhe persuade por
licito, quanto lhe propõem por dclcilavcl.

Esta hc cüiiclusão secura em todas as raaterias;

) porem em nenhuma mais do que em a gnerra:
quanto sangue se derrama, quantas viuvas e
orphãos choram, quantos pais ficam sem filhos
que os.sustentem, quantos filhos sem pais que
os crie? A religião padece, as íeis emmudecem,
c sô a razão dá vozes, e não se falia cm guerra
deffensiva, se não cm ostensiva, que sendo arbi-
traria, ha de ser sempre por todas as razões
justa.":IIé certo, que a guerra não pôde ser justa por
ambas as parles, porem julgando-se cada huma,
que lhe assiste a razão, poderão peleijar ambas
sem peccado; d'aqui nasce a destruição das mo-
nãrchias.

A principal pessoa a quem deve o soberano
recorrer, he a sua santidade por mostrar-se incul-
pavel aos olhos do mundo ; e porque Roma he
o tribunal político adonde se smifenceam as acções
do príncipe, e esla attemao a ninguém pôde
parecer fraqueza se não seguridade de quem obra
bem, e reverencia chrisiâ devida a dignidade,
e fundada em boa política para ter o animo do
Summo Pontifico da sua parto, e das mais nações.

Os príncipes menores, e as republicas, tem
por política ajudar a parle mais fraca , pon-
do-se ao lado do desgraçado, não por piedade,
nem affccto, se não por que lhe nâo está liem,
que nenhum vença tudo, c assim ajudado o que
pôde cahir detém ao que pode melhorar.

Não se estingue a guerra com facilidade , e
assim se ha de considerar, se sobre ser jusla a
causa, he utü, porque privar-se dc tão grande
beneficio, como a paz, e se consumir vidas, la-
zendas em empresas de pouca conseqüência , he
debilitar-se para as importantes, e não se ha de
fazer empenho grande cm cousas pequenas.

Para que serviram tantos presídios, como con-
quistou a coroa de Portugal cm África, á cusla
de tão gloriosas fazendas, como refere seu bis-
toriador Pedro de Mariz, se depois se houveram
de deivar por não poder sustentar, havendo per-
dido tempo; e trabalho em huma conquista, que
se deixou por infruetuosa ?

Não he o que menos deve olhar-se o es-
tado da monarchia, cotejando as suas forças com
a do inimigo; por que quem á pressa empre-
hende a guerra, a chora depois; se o mallo.
grado rei D. Sebastião houvera feilo esta con-
siderarão, como o aconselharam, e o aconselhou
cabeça coroada, não se houvera perdido em as
arcas africanas, com tao pouca utilidade.

Dous gêneros de conselheiros são necessárias,
para a guerra, huns para determinar, estos hão,
dc ser doutos, outros para a fazer, esles hão de
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ser pratkos. A's letras toca a justificação; ao
valor, eá experiência a-execução. na coisa,
disse Bobadilha, he a guerra, e ordenar as,
•batalhas , é os ^esquadrões , e outra coisa he
saber quando, e em que casos he licito usar da
guerra, e contra que pessoas ;¦, o primeira per-
tence aos capitães jordenal-a, o segundo aos. le-
trados, e jurisconsultos -determinal-o; porem se o
soldado julga e o letrado peleija, não haverá
valor, nem'justiça.; -

Porem ao intento, o suecesso de Aníbal , a
^quem pelo muito agasalho levou El-Béi An-
tiocho a que ouvisse a Phorbião insigne philo-
«opho; elle vendo aos dous capitães, deixou a
-matéria, que estava explicando aos seus dis-
cipulos, e principiou huma orudita oração da
•guerra; quando esperava Anliocho, que . ilibai
ficasse admirado de tanta erudicção em profissão
São dislineta, disse o invicto carlhaginez : Certo
Anliocho, que a vaidade deste philosopho he
mais para rir, que para se louvar, não he o
'mesmo estudar em os livros, que em a expc-
TÍencia, discorre mui socegado o animo em seu
retiro, e mui assustado com a espada na mão,
é vista do inimigo e do risco em que está a que
lia de saber de guerra, quem em sua vida ha
«ahido do seu aposento entre quatro livros? Em
esla faculdade erram os mais experimentados, e
^querem acertar os espertos e presumidos; como
-ha de entender a melicia, quem ainda o nome
¦ignora, das armas e dos instrumentos com que
se exercitam? Esla seiencia, Anti cio, melhor se
aprende em os campos de África, que em as
escoltas da Grécia.

Dizia El-Rei de Macedonia, e o repelia mui Ias
•vezes, que em toda a sua vida não havia co-
nhecido quem merecesse o nome de grande sol-
dado se não Promion. Olhem-se os requisitos,
que ha dc ter hum general, segundo Onossandro,
e se verá quão justamente desconfia qualquer de
-achar-se bom.

O primeiro hade ser mui casto, porque de-
sembaraçado de cuidados amorosos, se applique
só a generosos pensamentos, que para elles ainda
o amor conjugai embaraçam, que por isso não
permeltia Boma, que os governadores das pro-
vincias levassem suas mulheres.

Tíão acerta o casligar quem quer bem (disse
faltando de Henrique IV, Barlholomeo Gro-
mando) c como sentio Virgílio ; desde que se en-
namorou-üido , cessaram os exércitos militares
em a juventude, e se pôz fim aos presídios, que
se haviam principiado a fabricar em carlbago.

J líãde ser vigilante porque não consumma o
somno as horas que ha de mister o discurso ,
a quietarão da noite, he conselheiro" de grandes
façanhas, que em esla virtude resplandeceo Júlio
Gezar. "/*-- -

Temperado em os gastos, banquetes e gaitas,
que desperdiçar em Cestas eregallos o que ha
de mister contra o inimigo, he fazer-se a si
próprio a guerra; por isso dizia aquelle
heróico exemplo ; de pr neipes, e capita; s Jorge
Caslrioto, chamado vulgarmente escanderbeel, que
se „ havia de peleijar hoje allendendo, que se
havia peleijar amanhã, e se repartir o gasto de
maneira, que ainda que se augmentassem ac-
credores, houvesse com que pagar. Dizia Valerio
Corbino a seus soldados - não quero que ouçais
minhas palavras, se não que imiteis minhas
obras— não aprendais a disciplina militar em
meus preceitos se não em ~-L.ib.as acçõjs.

Discreto e eloqüente deve ser, porque a ele-
quencia levanta o espirito dos soldados ã grandt s
esperanças, facilita os perigos, e allenta para os
suecessos; se a voz de hum clarm sem arli-
cular palavra move os ânimos, que fará a dis-
cripção de hum general, ajudada d'aulhoridade,
e arte? Este dote teve eom singularidade , e
donaire o grande marquez de Pescara, Cezar
entre os romanos.

Não hade ser avarento, por que o coração
inclinado a interesses, faz-se cobarde a reputação ;
por isso eram excluídos do conselho de guerra
os que tinham suas fazendas junlo do inimigo,
contra quem se intentava a hostilidade.

A idade hade ser moderada, nem moço, nem
velho, por que a hum lhe falia a experiência , e
não está provado cm a lealdade, eo outro não
lhe ajudam as forças; o moço com o fervor da
juventude temerariamenle se perde , e o velho
sem mais accidente que sua cançada idade dei-
maia; em as fruetas parece que poz a natureza
a causa, a verde está agra, a mui madura
apodresse, tem tempo capaz.

Já se sabe, que Pompeo de dezoito annos,
Fabiano de dezenove, e de vinte e qualro Scipião,
manejaram grandes facções militares, hum em
Hespanha em as guerras civis ; os outros o
mesmo ; porem hão sido mui poucos os Scipi es,
e os Pompeos, e obrando com únicos exemplares,
o coinmum he sempre errar.

Hade ser nobre , porque o governo de hum
homem ordinário, o leva com paciência a me-
licia, e entre o pascolhano a desobediência quando
lhe vai abando caminho i pouca aulhoridadc



«o OSTFASOR RRASüLPJRO.
;!"* qticin tom oposto: a boa raça se busca em
«s animaes que fará em os homens, donde a ver-
giuha supre o valor, c quando a natureza liou-
m-ssc andado escassa: bom será segundo esta
doutrina , que os nobres sejam preferidos com
igualdade de prendas, que o ser bem nascido
lie dita, por*m não mérito, c estas coisas se
vêem pelo valor, c experiência, que pcla-qualh-
dsde só, não. *

Achua-sa muito tempo as legiões d'A.Ncma-
iha sem cônsul, que as governasse, até que para
i-so foi elegido Vilelio , (estimado válido dé Ti-
Leritf. filho dc Vilelio Censor, c Ires vc?cs con-
Mil,, c parecco que bastava, ainda que a sua no-
breza era bem conhecida pelos postos de seu
{ai, os maiores que dava I orna, nada «d'isto
bastou , porque lhe faltavam a elle as prendas
f^s.oaes para o oíficio. Era Vilelio totalmente
ignorante de guern, pouco pratico em os eonse-
Fios ; iiiccprrlu em o modo de pçleijar, descuidado

< :n inquirir os desígnios do inimigo, havia dc
perguntar, qualquer ruído o assustava , era ve-
Fio, e não habituado aos trabalhos; e emfim
criado desde sua mocidade , não cm* os horrores
da campanha , se não imitando a Tiherio cm
os seus illicitos diverlimenlos, até aqui são pa--lavras, de Corneüo Tácito, e d'cllas se collige
quão pouco importou o valinienlo de Vilelio,
sua nobreza c os postos de seu pai, porque a
utilidade de sua pessoa o botaram a perder de
tido; serem nobres não he serem videntes,'
i.iiiíla que hc empenho para não serem catou-
des; muitas vezes riãj igualam as forças, ou o
animo ao que pedem as obrigações, e he erro

cuidar, que o illustre sangue vence fudo.
Imporia muito, que o general seja bem visto,

ura" que os s-dda los lhe. obedeçam com gosto,
o ouç.m com estimação, c lhe a.sisiam com
itlKYto.

A (oncorrencia de pistas grandes he perni-
ciosissima em os exércitos porque os pareceres
são diversos,e se vola em contemplações, e o
principal dc que traiam suecede ser (como disse• Tedro Cregorio) immincncias, c interesses; e o
Serviço d'cL-rei entre estas competências, que uão
he, oü he o ultimo.

liem o experimentou o império romano com
ns dous cônsules Volumnio , e Appio Clau.íio
em a guerra dTilruria, segundou escreveu Ti to
J.ivi», e dtoulra guerra, o dirão aquellcs a quem
locar esrrevel-as.

Qneslão vulgar hc se deve o-soberano assistir
em pessoa na guerra : muitos querem que sim
j.iíu que «Unia a sua presença; e porue o pus

i tor (que assim se ch. mam os" réis em divinas
e humanas letras) he grande oempenho de hum
rei em a campanha, o qual não pôde ser juiz
em a paz, nem capitão em a guerra; e se não
corresponde os suecessos á esperançay he do-
brado o descrédito, e o dosar: não he bemque
fuja, e ás vezes importa tanto huma retirada
quê huma boa investida, e se morresse cm huma
batalha quem ficaria côm vida? por bso se ignora
o modo da morle d'cl-rei D: Sebastião, porqt.e
Iodos os nobres morreram com.eile, e se o fiou-
vessem prisioneiro , que interesses não attropel-
Iariam o reino ppla sua liberdade ; e que islo
assim seja possível, já o mostrou o efic-ilo cm
1'ungria com Ludovico, morto as mãos de ?'o-
limão, imperador dos turcos , e em o Parque
dc 1'aicia com a prisão d'c-1-rei Francisco de
Fr.;t)ça.

Em seus poucos annos levou Cuialina de Mc-
dices a seu filho Carlos ás conquistas d'Orliens,
e Haver de CrecL á imitação de Tcrdeguntla,
rainha lambem de França, que pendente de seus
pcilos poz em" campanha a Clodoveo confia
Chihlcbrrlo. Os pTnupcs (sejam da idade que
forem) já se vê que em tacs casos não vão aos
exércitos; c só he permitlido aos cahos dc quem
se lein grande conceito da milícia : cego era
Appio ( lattdio , e libertou sua pátria: o ceie-
hrado Antônio de Lciva, se man.luu pôr em
huma cadeira de mãos ao maior risco da ha-
talha, quando prisiotiou ao conde de S. Fui,
em o suecesso de I andriano, e outras muitas
vi! tonas conseguio impedido, e lambem manco
<<a gijifa , sendo não só digno heróe , como se
veia celebrado quem lera Thomaz Fancio, esle
grande capitão, e outros muitos, e se verifica a
doidrina de Acureio, que não estorva os emba-
raços corporaes, quando para inundar esla são o
jtiiso.

Não deve ao príncipe (como diz. Li', in'; d;;-
rem-sc postos de summa confiança, que, cura esto'
es (rata gema se apoderou Tarquinio dos Ca\ inus,
i;iIroí!uziti(!o-se com elles como queixozo.

Quem dissera, que o Zopyro, homem nobre
entre os persas, havia cortar os narizes, e ore-
lhas, ferido o corpo, desformidavel o rosto, im-
pulando esta crueldade a IFuio, se passasse aos
Assirios , que recebendo-o compassivo lhe en-
tregaram o governo das suas armas, e quando
esperavam o; defendesse obrigado e vingativozom-
bou d'ct!es , pondo em poder de Itario , a Ha-
bilonia. E dizia D-,rio, que mais queria o seu
Zopiro são, que ganhar vinte Babilônias.

í J/uiti. da Jliii. Pitòi"}
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ROMANCE HISTÓRICO.

A demora de cinco dfas. ,..

The king -askcír me, -wlictljcr a
iitnii*s house migbl ifotbctíerbc
ílcfenticíl bvluinself, hisrlíildren
and scrvants, than by lialf adozen rascals picked up at áven-
ture in lhe struts, for small-'
vages, who niigiu cet an liuii-
drèd times iuure by cullingtgeír
throats?

(GidliveCs Traveis.)
Ovem lupa com mi (fere.

(Tereneio.)

.Vinha vendendo azeite ás canadas! amigo
"Braz dos Anjos; corria no ruço andador como
os diabos: nunca vi o guia com tanta pressa em
(iras de miaha vida......

E o que mais me espanta, he que não o
deixou ainda Amador Bueno; quem sabe se os
hoáhas quizeram poupar-nos o trabalho de irás
Minas?!

Quem, os boabas? não sabem os dcGna-
ralinguetá como lhes fazemos a ronda e senli-
nella? A eslas horas vão elles por es es sertões
dentro com tudo quanto roubaram, e quando che-
rarmos ao Hio das Morlcs, onde eu pretendia
lirar desforra do desastre de meu bis-avô, quando
lá chegarmos só havemos de encontrar

Olha o guia! como eslá coberlo de fejuen
o pobre.... O'guia do diabo! onde le vais ainda
a ca vai Io?

Vai largar o ruço no pasto, que he aquelle
o caminho; vamos encontral-o na volla, rachador.

Ue preciso arnarral-opara esla noite, senão,
só acabara a historia cm S. Paulo

—- E as novidades que nos trará da correria
(!c dois dias?

1 res e meio,Praz dos Anjos! olha que se
foi elle do acampamento desde que prendemos o
velho, que parecia hum espião.

He verdade.... e o moço, como foi ligeiro
em cima do cavallo do general, deixando-lhe em'troca hüm burro velho e cadeira ?!

E se tu ouvisses o velho a praguojal-o, por
que'lhe levava o fardei

Com boa somma de loiras, que o basbaque
linha escondido; ladrão que furla a ladrão lem
cem annos de perdão: ambos são buubas, lá se
cuiciidauu

E que he do velho?
Queria o rachador airniihal-o; porem Ama-

dor Bucno deo ordem para que se não molestasse
todo aqueile boába, que largasse as armas, [for
isso nos oppuScmos aos bons desejos de-.algúr/s
como o rachador, que não foi só elle.

E assim nrslns conversas iarn -.quatro ho-
mens, que luins diriam militares, outros não,
por causa do estranho vcsluario, que levavam,
meio de soldado, meio de paisano; iam-se per
huma rua, ou estrada dc. Guaraliuguetá para fora
da villa, e na direrção que levara o guia : depois
dc lerem caminhado hum pedaço, pararam, á
espera de hum outro que com hum cabresto fia
mão vinha escontra elles.

Ficam os burros dcscnnçados, disse futm dos
quatros ; porque assim como o guia nos cnlrelem á
noite'com as%suas histor; , c nos parece, que
mal podemos passar sem elle, assim os anirnai-s
que levamos de carga ma! p.idcm eslar sem o
ruço arulador, que os amadrinhn

Ilonlem fui eu na porteira do pasto, disse
Braz dos Anjos, e não vi hum só de meus burros;
ludo eslava esparramado, e foram cances para ar-
rebanhal-os:- quem sabe se o ruço não con Ia
lambem historias?

Sempre lendes na lingua trocadilhos, e re-
móques, disse o guia aproximando-se dos quatro;
nem mesmo na véspera do perigo ficais sérios
como homens, que sois

Enlnnces, lemos (mira j.iguár.a esla norte?
perguntou riii(!u«-se luim delles.

Teremos amanha hum titjrc-loira, mivis!
amanhã  eu bem dizia que tantas delongas em
parlirmos d'aqui haviam de Irazor novidade ; o
demais, hc [ireciso que em Iodas as ví 1 Ias haja
de que nos refrescarmos......

O' guia, interrompeu Braz dos Anjos, não
venhas tu com historias de cnlre-Fkeio; acabarás
hoje a da terra, e amanhã se quizerdes, ouvi-
remos css'oulru, cujo inlroilo começas

He huma historia esta, cm que tu lias de
fazer figura, meu amigo; boina hisloiia que se
tornará feia, ou bonita segundo o gosto <le ea^ia
hum, e mais as disposições uos dois cabeças de
pensamento

Vaile com tuas fallas para satanaz! que nos
imporia as luas cabeças de pensamento

Apromptà o mosquele esta noile, e «manhã
me dirásst o guia le engana, rachador ; as rinas
cabeças de pensamenlo hão dc nos dar que fazer
talvez./
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Maldito guia! quando elle começa com estes

n>y«tcrius, hc capaz de fazer desesperar hum
santo.

Eu sei o que elle quer, disse Braz dos
Anjos; quer que o roguemos

Mas hei dc lhe fazer largar este séslro com
dois murros, disse o rachador; todas as vezes que
elle começar com palavras dc jesuíta, esmurro-lhe
os narizes......

(Queira o céo que os teus não sofiram amanhã,
meu valente.

Que homem! que tem o dia de amanhã
com nosco? ha de ser como todos de fólgança....

De fólgança? talvez, se de bom animo vier
Antônio de Albuquerque Coelho

O governador! ihlerrompeo Braz dos Anjos
rom espanto; pois não está elle no Cacté com
os da súcia?! -
• —- E o meu cavallo romo vom espaduado,
vistes, rachador? estou a pé, disse o guia vol-
iando-sc dc costas para Traz, que segurando-o
pelo braço fel-o desandar outra vez.

Enlonces que perigo ha em se te espaduar
o ándador? não tenho ahi Ires burros, hum ta-
v^llo, huma égua......

SSm, he verdade; mas de que me serve
cavalgadura de ou trem, se tenho de bater a
canella ,

Ora deixa-te disso, guia ; tu precisas, c eu
sou teu amigo.

Por hoje, que sei novidades.... disse o guia
cntrc-denles; e depois ajuntou alio: muitas
graças, senhor Braz; porem supponde, que tenho
de fazer amanhã dez léguas de caminho, depois
oito c meia, no outro dia nove c hum ti rã o-
sinho

Ora, isio lie nada, ÍRterrompeo Braz dos
Anjos arranhando a cabeça; fortes animais que
são os meus..., mas passando de huma coisa
á oulra.com que o tal meleatrefe

Porem ficamos justos, amigo Braz; eu aceito
olasão.e de hoje come milho por minha conta....
quantos dias?

Sim.... mas o ruço está de todo?
Qual, dois mezes de descanço.... e nesse

tempo toma carnes.... ha de ficar bonito para as'Cavalhadas do Espirito Santo.... e conta com elle,
que Vi) empresto.

Vá feito, disse Rraz chegando os Calcanhares
hum ao outro como para pagar-se da eslafa que
Ò lasão havia de soflYer.

Leve o diabo o ruço e o lasão! disse ora-
.chador impaciente; falta, guia, quem .he'esse

coelho, que temos para o almoço primeiro?
Sois hum dcsalmado fallador! pois isto são

coisas que todos saibam? amanhã o verás
Mas cõnta-nos, de donde vens hoje, e por

que ha tanto que te não vemos no acampamento?!
E esta?! quercis que dê eom a língua nos

dentes em grave risco de minha honra?! vós sois
huns falladores......

¦*- Menos eu.
-— Cá por-mim

Ora supponde que vos digo muito em se-
gredo.

Morreó! está dito, o rachador não falta.
¦— Eu fico por elle, acresceiàlou hum dos

quatro.
E quem me ha de ficar por ti, caminheiro;

teu pai, que Deos haja, não fallo mal dos mortos,
mas olha que, sempre l'o difro, era

Aqui está, interrompo Braz dos Anjos,
fico eu por Iodos.

—- Bem, fallo tudo quanto tiver no bucho, e
fico socegado; pois senão fora a segurança do
meu amigo Braz, não haveria poder na terra
que me fizesse ,

Já sabemos isso, vamos ás novidades.
Devagar, rachador! não he por ti que

fallo
Bem o sei, por que não tenho lasões

mas por mercê de Deos ouviremos todos.
Sim, ouvíreis por mercê do Sr. Braz dos

Anjos, meu amigo.
He isso, mas vai faltando.
Ora ouvi lá, e sentido com a língua; por

que não quero perder a entrada que tenho com
Amador ikiono, lendes entendido? He hoje
quinta feira, e por esta razão três dias e meio
estive íóra do acampamento; isio he, parti dois
dias depois que chegamos a esta terra, o agora
vos direi por que parti. Quando largávamos do
valle, em que principiei a contar-vos a mui ver-
dadeira historia de Jaymc Cosme

A propósito, onde nos li ca a tal Cata do
Morto? perguntou o rachador.

Náo se trata agora de historias, disse o
guia com enfado, e proseguio: largávamos do
valle pelas quarto horas da madrugada como
vós lereis em lembrança, quando na subida do
morro enxergamos dois cavalleiros que.se tor-
navam para baixo, ou que descessem, ou que
por nos enxergar não quizessem subir; m:in-
dou-me reconhecel-os mador " ueno nosso chefe,
e ordem que se fossem, boabas liVos trouxes-
semos sem lhes fazer damno...

Asneiras de Amador Bueno.
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Mas era uma ordem, e tu fizeste muito i

mal em ir contra ella , rachador; - estes que
aobem... -

_ São como os que lá estam, deixa-te de ser-
mões de padre, e anda com ás tuas novidades.

O guia fez uma careta , e já remunerava
uma descomposturav mas d- amigo Braz dos Ari-
jos com sua áuthoridade do quem dá, que se
parece com Beos, aplacouo descontentamento do
narrador, que continuou nestes lermos:

-r Trouxemos-lli'os, que eram elles dois po-
bres pintos calçudos que subiam para as

•M inas;ichegaram â presença do general cheios de
medo pelas fanfarronadas de algum que comigo
ia... e delles soube Amador Bueno,, que o go-
vernador ntonio de Albuquerque Coelho su-
bira para as Minas, e eslava no Bio das Vc-
lhas , e Cacté compondo humas discórdias que
entre os moradores destes sítios e Msnoel Nu-
nes Vianna, o potrono dos boábas, governador
levantado por elles, e boába lambem, se haviam
originado; mas que, sendo, Antônio de Albu-
querque Coelho reconhecido por governador das
Minas , e ha vendo-se retirado para as suas fa-
zendas do Bio de S. Francisco Manoel Nunes
Vianna,. como certo podíamos ter que de cami-
nho encontrariam s ntonio de Albuquerque—...

Queira Nossa Senhora que sim !
Também assim digo, por que te quero ver

nas mãos dos boábas com essa valentia, meu ra-
chador de pàos , quero-te vèr rachando nellcs.

Vamos, guia, deixa-o fallar.
Amador Bueno , que sabe quem eu sou

para cousas de segredo, tomou-me de parle, e
disse-me; André Gnyaba , meu amigo, vai já
arrear teu cavallo, que le quero mandar ale o
Bio das Velhas para observares os passos do go-
vernador; silencio com ojque le «ligo, e brevi-
dade com o caminhar, que aqui le lico esperando.
Qtiiz eu lembrar ao chefe que a demora nus
faria mal e que pelo menos gastaríamos uma
semana; mas já estava pensando em outras
coisas ê não me ouvio...

Ah! ah! ah ! não te dco ouvidos.
Silencio, deixa o guia fallar!! disseram

todos.
Cheguei no posto , arreei o ruço, e ao

meio dia largei do acampamento; no segundo
dia de minha viagem encontrei como uma ca-
valgadura dc sele pessoas , e eram ellas o go-
vernador Antônio de Albuquerque, dois capitães,
dois ajudantes e dois soldados...

E que fizeste tu ? perguntou hum com
anciedade.

— Fiquei tremendo de susto como tu , meu
amigo; riao te faças amarello...

—r- Sefé para hum...
•-i Mas, se não ia com tenção de bater-me-

com elles, que me importava o seu numero? !
passei bem junto delles , corlejei-os com urba-
iiidadc e fui-me por onde elles vinham ; porem
logo que foi noile vollei sobre passadas , che-
guei, aqui ha pouco ,. estofado como estais ven-
do, e mais o meu ruço que largou tres fer-
raduras n'hum lejucaL bravo , que ahi adiai.te
temos-

E o. corgo do ferro dá passagem f
O levar suas águas,, leva ; mas eu pas-

sei-o.
t— Amador Bueno e os outros que disse-

ram ?
Que haviam elles de dizer? que já que

nós topávamos em camin! , esperássemos o go-
vernador para lhe fazer todas as honras e cor-
lezia que lhe são devidas...

Eu não sei entender Amador Bueno da
Veiga! disse o rachador enterrando o chapeo
ate os olhos; elle que cm S. Paulo esbrave-
java com as noticias, que todos os dias cite-
gavam das Minas, dc mortes e roubos; elle que
foi o primeiro a armar-se, quando nos arma-
mos todos ; elle em fim com mil c trezentos b. .-
meus bem armados espera hum boaba que nos
vem dar ordens, espera-o fiara lhe fazer hon-
ras e corlezia, espera-o para nos mandar para
S. Paulo...

Eslás ahi dando á lingua sem saber o que
dizrs; pois sahimos de S. Paulo para vir soa
Guaralingi etá? !

Veremos para o que deixamos S. Paulo!
veremos para que perderam nossos filhos seus
pais nas mãos dos boábas !! veremos o que rende a
demora de cinco dias para fazer corlezia a um
governador!! !

O rachador está de fogo ! disse o guia
sorri ndo-se.

Mas, como sabes tu, que Antônio de A'-
buquerque vem a Guaralingueta!

Eu o sei porque assim o dizia a sua co-
miliva; e ainda mais por a estrada que Ira-
zem para o Bio he a que possa por aqui.

Pois que venha; se o general lhe quer la-
zer cortezia , eu farei o que fôr de meu gosto
aos dois boábas, que elle traz de creados, e
quem sabe o que farei mais. .

—. Entonces, tens medo dos quatro' das lar-
das finas? não quero fallar do galIo mestre, que
esse só a vista te hade pôr medo.
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Assim mesmo; os grandes, que se ave-
i h.-.T!*. cr.íre si. eu cá me averei com os outros.

Não sou do teu volp, replicou Braz dos

Anjos; se houver chamusco , os primeiros, que
;-unhavam sao os grandes...

E Tssim dizendo, loi interrompido por huma
formosa salva dc mosquclcria, c outras a segui-
ra:n.

Kil-os'. disse o guia, vamos chegando para
a villa, por que se não diga que nos pomos dc
lóra da Testa, se a tivermos.

E endireitaram para u villa, onde tudo fer-
via dos.ts.ocegado ; a presença dos paulistas, que
taziam conter alguns descontentes, jhomens cor-
(,.iíos, não ]êz impedimento a muitas reclama-
«cês, que- com a chegada de Antônio dc Albu-

qtierque Coelho apnnreceram; porem o governa-
<íor, com singular acordo, não quiz deffèrir sem

primeiro fallar com Amador Bueno, e os princi-
pães, a quem polidamente comelteu paz, pro-
i.icUcndojiiFlas satisfações. Porem Amador Bueno,
i.uiMo resolvido a não aceitar proposta alguma,
remeUeo o caso para hum conselho, ou junta,

- que no outro dia devia celebrar-se, para que
Anlonio dc Albuquerque Coelho ouvisse e pre-
senciasc as fallas atrevidas, e as manifestações
i:e ódio que arrastavam os paulistas por tantas
léguas longo dc seus lares c famílias. Reunidos
no seguinte dia aquelles que deviam filiar no
cjnselho, o governador com diplomática suhli-
lesa curou dc tal forma os desvios dos boábas,
c jfeiou com l.il negrura a desobediência dos pau-
listas, que só muita determinação, muila raiva
e desejo tio vingança conservou na primnira reso-

iCãa aquella turba de cegos e alevanlados ho-
lüen.s. C msla que anle o governador assim fal-
Iara Amador Uueim:

— Deve o senhor rei aos iníre; idos c desle-
Kiidos filhos de S. Paulo, a melhor parte das

quezas que do Brasil chegam todos os annos
a Lisboa,, devem-lhe o descobrimento das Minas:
su> elles mui Ieaes vassallos, c muitas vezes o
limos moslrado por forma tal, que só isso bus-
tara para nossa gloria e gualardão, que lios deve
I ;zer aquelle a quem servimos; isto mesmo lem
confessado seus ministros: pagando os paulistas
i quinto, ou capitulação do oiro que em mi-
MTjeii'» liranii o imposto dos diamantes, elles
i .iit.», ou níais do que outros tem direito de

assistir nas Minas.; c.-lic o que não querem
i.s homens do reino, como todos confirmarão
amenos qui* não queiram mentir : ora, se não

temus o direito dc tomar satisfação de nossas
injurias, como eu confesso, se nossas petições,

rogos n lagrimas perdendo-se na vastidão é pro-
-fundeza dos mares não podem chegar ao thruno
do monarcha, será bem que nos deixemos as-
sasinar barbaramente como tantas vezes, lem
acontecido?! Como havemos de entrar em S.
Paulo, que-diremos ás viuvas e orphãos d'aquel-
les que a traição c deshumanidade de Bento do
Amaral sacrificou ao seu ódio ? !! O Pão dos
Mortos e o capão dd traição', eis aqui monumentos
de gloria para os forasteiros; em Minas haverá
também hum lugar que os nossos filhos mos-

(trem com o dedo aquelles que lhes lançarem em
rosto a cobardia de seus pais. Que podem va-

i ler-nos as authorfdades, que acabais de nomear,
os soldados que arregimentasleis? mais seguras

'estarão 
nossas casas, se as deffcndemos com nosos

filhos c servos; mais seguras nossas fazendas e
vidas em mãos dc Deos, do que nos desses lobos,

que fizcsleis pastores. Yair , senhor, vamos ás
Minas, e so a morte nos poderá quebrar a von-
lade que lemos de lá chegar; a demora de cinco
dias em Guaratinguelá foi só para obsequiar-
vos, por que não querendo cumprimentar-vos de

passagem, não sabendo onde poderíamos encon-
trar-vos, tivemos por melhor aguardar-vos aqui,

porem amanhã seguiremos. Anlonio de Albu-

querque em todo o tempo que tão larga falia

gastou, mil vezes mudou de semblante; e logo

que Amador Bueno cessou de fallar, vendo que
todos os paulistas a huma vóz apoiavam seu chefe,
levantou-se, c com vóz alterada failou nesta
substancia :

— Quem foi, e cm que tempos se vos con-
leslou os brasões de gloria, que orgulhosos apre-
sentais a tt>¦ *¦ >s os olhos, sem rellctirdes qee assim

perdem inuim de seu valor e brilho?! Foi, ou
não de interesse próprio que sempre vos mos-
trastes leaes ao rei, que nunca esqueceo vossos
serviços".' !! Como he que o leão faminto e cervo
hão dc pastar no mesmo prado?!'. ! Nós ides
ás Minas a vingar injurias, pois ide alà senho-
res ; mais otivi.lc que sois bem poucos para tanto!..

Ilum motim, que ia nas ruas, e a desapro-
varão de quanta dissera o governador manifes-
lada por hum sussurro na sala impedio de ouvir-
se o mais que Antônio de Albuquerque pudera
ter dilo; hum instante depois sahio da sala
acompanhado pelos seus, c foi cercado pelos pau-
listas, que haviam -delerminado prcndcl-o, e o
fariam, se Amado; B cno o não obstasse, fazen-
do-o acompanhar a alguma distancia, nté que
ganhou a c-Irada, rec.olhendo-se à cidade do Rio
dc Janeiro por 1'uraly.

(Co.ilinua.)
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Seis altares simples pircm airosos, se achara
regularmente distribuídos pelo corpo.da igreja:
nellcs ha bellos nichos, consagrados a diversas
imagens Entre ellas se nota (no 1.' altar da es-

querda) a imagem de S~ João Daptisía que se-

guudo a opinião dos enlcndcdüres- he huma das
mais bem- acabadas-

A cipella-mór he superior ao resto do templo

por seus mimosos adornos, é, como bem disse
hum nosso dislincto artista, no. seu gênero he de
hum gosto primoroso.
.:... 

¦'.; 
.......... , . .... ... ........ ••/•-,.•, •• 

.,•• !-,,*-

A pedra fundamental desleedificio foi lançada,
a 5 de Janeiro de 1759, com toda a- pompa pos-
siveL cru presença do governador Gomes Freire
de Andrade: c no anno de 1801, por se achar

-conclui a parie mais exccncial do: templo,.co-
locou-se o Santo Titular.

A ordem terceira que fez construir tão sump-
tuoso templo, e que inda o administra,, teve prin-
cipio no anno de -175.6.. (Continua.)

' J.. A. Cordeiro..

AMOR QUANDO TEVE SEU PRINCIPIO;- QUE
PAIS TEYE, R.MUITOS APlíTLTliS SEUS.

He amor de qualidade tão inromprchcnsivcl,
e hum abysmo tão incógnito, que querendo-se
tratar d'elle podemos com verdade, dizer com

o historiador romano, nos ha accontecido, como
o que parle da praia e porto, pelo nw adiante
a pé, que quanto mais anda mais fundo acha,
assim quanto mais se trata do amor, tanlo mais
se ©fTerece que dizer d'ellc, por ser hum pelago
ilão*profundo, que não ha poder lhe dar vão,
nem comprehendel-o. No que bem-dizia estar o

príncipe,, pois quando, se cuidava d'elle se (cria
por satisfeito,, com o que se havia Ira lado de
amor,, mostrou querer começar então de novo,
saliindo- com dizer.

Príncipe..— Ainda que meu intento não foi
phijosophar tanto, e estou muito satisfeito das

t razões e respostas de Celio, pelo que hei aprendido,
com tudo me acho em jejum no que intentei saber:
e assim convem-me mostreis, que principio teve
amor, que dizem d'elle os phiiosophos e poetas,
com outros atíributos conforme sua natureza, e
á que o comparam. „

Ayo. — Amor dissera eu ser mais velho que
cães, ou que não teve principio, por se dizer o
leveiilogo no principio do mundo, p»is tanto que
houve homem e mulher, logo houve amor, que
como sej gera da formosura, como nossa mãi
Eva foi tão bella, que com sua vista logo.enlaçou

ydüo, sugcilando-sc-lhe tanto, que por seu amor

veio a comer da maçã e pomo vedado, certa he
que n*elles começou o amor.

Celio,— Muitas opiaiões ha entre os poetas e
aulbores antigos, bo particular-do principio-do
amor, dando-lhe tantos pais quantas naturezas tem.
Huns dizem ser filho de Marte, quando allrcvído.
Outros de Mercúrio quando sábio eetoquente^.af-
güns/.quando vil fhedãopor pai a Vulcãno,equandO:
bello;uformoso e amoroso, o fazem filho Venus.
Outros ha que em quantoliberal, querem seja. filho
dè Povo (que significa influencia e abundância) e
de Penia'^ que quer dizer pobreza, e defeito.
Donde fingem, que celebrando os deoses com
grande* convite a vinda de VenUs ao mundo, fbvp
Deos do conselho, bêbado do neclar, do qual havia
bebido muito se encostou com a deosa pobresa,
dita Penia em hum. jardim de Júpiter, do;qual
ficando prenfte, pario depoisCupido,. a quem os,
deoses davam por companheiro Venus, por ser ge-
rado no tempo que se celebt am suas festas, para
que fosse executor de 9eusmandalos,cemque Venus
lhe chamava (pão filho como todos querem) forças
suas e seu poder; porque sendo ella deosa da formo-
sura c elle do amor, não pode ella usarde sua natu-
reza, sem seu poder d'elle, e assim em quanto filho
de Penia mostra que o amante deseja ser feito par-
Ijcipanle do que lhe falta a elle e sobeja a outrerm
Com que ha quem venha a dizer, que o amor he
Irocador quando he reciproco, amando-se ambos.

Príncipe. — Como dizem logo os poetas, que
Venus leve a Cupido de Marlhc sendo casada
com Vulcano?

Celio. — Os poetas dão as naturezas e filhos
conforme lhe vem a conta a seus assumptos e
poesias, com que o Cupido (como se disse ja) lhe
dão lautos pais e mais, quantos são os atíributos
que lhe apropriam; mas ora seja que elle foi
filho de Peniá, ou que o fosse de Venus, ella se
prosou sempre <le mulher honrada (como Iodas
as mulheres costumáo por mais desonestas que
sejam), e quando se casou com Vulcano, já
tinha a Cupido, ou fosse com titulo de colaço,
com quem se creára , ou de engeilado, como
muitas mulheres costumam; que como Cupido
era filho da pobreza, como ella o não pudesse
crear , querem alguns que o engeilasse à porta
de Venus, que yendo-o tão bello e formoso, o
doptou c creou, e como elle não crescesse, as graças
que serviam a elle, e a mãi, dezejosas de o verem
em disposição que dissese com sua bellesa, e não
fosse sempre menino, se foram ao oráculo de
Thcmis, para que lhe desse remédio: elle res-
poncleo, que dando-lhe irmão que conhecesse
sua natureza cresceria. E como a conversação tle
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cada dia, he grande alcaiota da formosura, como
hia Venus cada dia apontar as settas do seu Cü-
pido a casa de Vulcano, ei elle lhef fizesse
a obra de graça, por só o- interesse de a poder
gozar, louvando-a de formosa, ella levada de suas
lisonjas se veio a casar! comi*elle, ;de iqúêm teve
hum filho. Com que osipraguentos, poríelle ser
velho, vieram a dizer ser deMaijlhe (que.n/aquelle
tempo continuava muito á porta de Vulcano,
«orno he costume dos bizarros hirem conversar
ás oílicinas des mechankos que tem as mulheres
formosas) ao qual chamavam Anlhcrolo, que sig-
nifica o reciproco amor, que. se gera de vontades,
com cuja ajuda e conversação cresceo Cupido;
por que se o amor pode nascer só, não pode
crescer só e sem consentimento de vontades. Pelo
<que se chama upido quando nasce do appetite,
« quando he correspondente c perfeito se diz
Antherola.

Âyo. — Já eu lhe vi chamar filho da sabedoria,
da fortalesa, do fogo e da formosura por nascer
da vista d'ella, mas não do appetite, por ter este
por mais próprio filho o desejo.

Celio. — A verdade he, concluindo com a ge-
facão do amor, que elle he filho do appetite, e
da oceiosidade, concebe-se na fantasia, nasce pelos
olhos, criam a malícia e o vicio, veste-se dc es-
perança, sustenta-se *de ociosos pensamentos,
cresce em tempo breve, e em tal maneira que
não cabe em si mesmo, buscando sempre cm
outra parte e vontade aposento. He menino em
quanto amável e agradecido a quem o alevantou,
respondendo-lhe com o mesmo affecto , e rega-
lando-o com suas meiguices, e tem nome de gi-
gante, quando como soberbo, segue seu desor-
denado appetite e parecer.

Príncipe.—Que condição e gesto achaes vós
que he a do amor?

Celio. — Não falta quem diga, que amor não
tem gesto, nem natureza própria, pois como Ca-
meleão se transforma em várias cores, e pelo
mesmo qual Prolheo se veste cada hora dc figuras
várias, gestos, effeilos e naturezas, por serem n'elle
tudo extremos, sendo por natureza mortal e im-
mortal, rapaz e gigante, sábio e néscio, forte e
débil, attrevido e cobarde, rigoroso e brando,
astuto e fácil. Pelo que venho a dizer, que
amor he o mais forte c brando animal e monstro
do mundo, saboroso e desabrido, brando e ty-
ranno, e assim do mais; porque só nelle podem
concorrer dons contrários em hum sugeifo, contra
toda a regra da boa philosophia por não guardar
regra nem lei em cousa alguma. Assim dá vida

que causa morte. Onde moranão se pode esconder,
mantendo-se de corações e amorosas vontades:
entra pelos olhos;» e mora no coração, cresce pre-
sente e definha ausente; despedindo-se na morte.
O melhor remédio para elle he não lhe dar entrada
nem tratar com elle, .por ser da condição do vicio,
que ninguém o trata que se não pegue com que
mais seguro.he fugir-lhe, não havendo mais rc-
medip e preservativo á sua ferocidade. A todos
os estados sugeita, sem guardar respeito a grandes
nem baixos, a sábios nem ignorantes,; he opposlo
á formosura, e quem a tem de ordinário não tem
amor, por se persuadir, que tudo se lhe deve, e
com tudo he tal, qne quem o nào concebe, carece
de todo o bom sentido por não terem os homens
melhor.

Ayo.—E mestre á suas acções (como se disse
no principio) elle faz a vida gostosa, ensina os
ignorantes, sustenta o soffrimenlo, ao /alto dc
fortaleza lh'a dá, ao que a ^em lh'o confirma,
ao desmaiado exforça, ao torpe anima, ao desme-
morado accorda, ao encolhido deshila: onde vive
nem consente repouso, nem sabe estar ocioso, e
buscando o que ama nao sente o que padece,
vence a pobresa, converte qual Circe os homens,
lambendo-os e dissipilhando-os como urso aos
filhos: faz idolatrar os sábios, corrompe o mais
puro, entristece a alegria; he esperança deses-
perada, paraíso triste, olhos sem vista com vista
dc Lince. He pensamenlo sem cuidado, honra
envergonhada, destruidor das forças, paz descon-
corde, gerador de vicios, abrigo d'ociosos, e rou-
bador de liberdades, e assim que amor a todos
íaz força, a todos engana, e a todos cega com soas
artes e poderes. Com que vieram a dizer os santos,
que o amor ignora o juízo, sem cuidar mais,
que aquillo que ama: pelo que todos quelles que
o seguem lhe suecedem grandes desastres e males,
como a Salomão, deribando aos santos, como fez
com Itavid : aos fortes derruba, como experi-
montou Sampsão:elle lançou os reis de Roma, e
metlco os mouros em Hespanha.

Príncipe. — Dos eíTcitos d'amor, e dos desali-
nos que causa me não espanto, pois he amor,
que para mim he o mesmo que disparates, por se
não reger por razão, mas por appetite; mas o que
admira são os diversos epitetos, que lhe haveis
dado, conforme sua natureza, e se elles houverem
de rcspjndcr as pinturas, será curiosa tâboa de
vèr.

Celio. — Ao menos poder-se-ha T. Ex." deleitar
em as ouvir, ficando-lhe na memória para as
repetir.
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Aya. — Sondo o escrever » mais certo toque de

hum homem avisado, tendo Cctío tão claio e bom
entendimento e erudição*, com que não s<5 faz ã,
escolha das eousas, e mostra cia cm
propnl-as; ma* |>oudiv-se elle a querellas debuxar
na figura d'amor com o pincel de soa lingua,.
c tintas de siias. esquentes palavras, será coisa
rieleilosa d*t«mr,. vinda tão a. propósito, do que
se ha ftralart»;- porque a graça que tem o esmalte
no ouro, e ouro na prata, essa tem o saber fatiar
a seu tempo.

folio. — Como o animo nobre, se obriga mais
da cortezia, alheia que da vontade: própria, pelo
rue- Mecenas íz- e» me louvar, lhe beijo a
mã>: sendo qm> elle a pudera muito bem tomai!
n'csle particular, em que só quer fazer figura-
d'arguintef mas já sei que-por mais me «brigar,,
mie-dá lugar, a q,ue eu ganhe credito, com, V. E. x,-'
como mais moderno em seu serviço..

Príncipe* — Não* se não que as cousas euriosas.
e d* habilidade as ha de tratar quero molhou
as sabe e entende

Cèlio..— Atada que* V.. Es..." me (oma entre
portas, e não de pensadov no que iníènta ouvir-me,
f devo tratar i quero mais obedecer, oiTcreccnido-
me a ser contado por ignorante, respondendo a
ludo,. que por pouco cortezão escusando-me. .Pelo
que teado v t Hx." gosto em ouvir-me, receberoii
ru menos trabalho- em Eeferil-o; pouque o matou
interesse dos inferiores he a benevolência dos
grandes, que lhe fazerem mercê os mandão. E
assim a tudo.o que hei d.Lto e disser, V. Ex."
lhe dê o valor c o preço, applaudindo-o, e
Mecenas lhe atlribua o merecimento que lhe
mereço.

PIUJIEIRO.

^s barbas crescidas,
Cabellos rapados ;
Calças sem presilhas,
Collarinhos levantados.
Os esfarrapados
Vão-se a hora correr;
Não fazem barulho
Largas portas a bater..
O que vou dizer
(lomo bem puder,
E o que tenho dito
Adivinhe quem quizer.
Tróíhá, ou colher
Compasso esquadria,

J á na Freguesia
Que já esteve afreguezada.
Teve huma mascada

u Nestas eleiçõrs:;
Bémcrida os calções.
Mcdícalor doctor Vúau.
Solía cães de lila
Em busca dós Tvigves*

I, Moca não emigres
l.á pVá rua do Ouvidor;
Olha que o primor
('lista earimbadiw..
Heu-lhc hum bofetão
Por pedir-lhe dois cruzados.
Ourives quebrados
Sem ser nas vcrilhas.
Inda nas mantilhas
i orne á custa da Nação.
/ h ! senhor Fin
Não me atese as cristas....
^ eja as modistas,
O Baile está perto.
( ' 

que ceo aberlo
Fslá o nosso Brasil!
Temos coisas mil
Que valem hum nada.
Pôa água salgada
Temos lá fora da -Barra.
l'or dií-cà se amarra
A rapaziada;
li depois pancada
Quando a mulher pede pão.
Não comem feijão
As- moças bonitas ;
Biscados* o chitas
Não se podem mais soffrer.
Papel de escrever
Ha de ser bordado.
Eu vi hum Kirkado
Na barcaça Cajueira.
Mufher ralhadeira.
Moça que não falia,
yárido que cala,
Peos me livre de tal
Fstará doente
O filho da Th ia?
( beira a marezia
Á grande combinação.
Não será ladrão
Quem furtar calado.
Fica agachado,
Até logo, meus leitores.

rente.

(Continua.
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ROM HISTÓRICO.

CAMTUl.Ct, III.

Cmiftnúd a narr/ifão.

Dcath is thc king of terrors.
(W. and W-.)

Começava a escurecer em fíi p ns'
ruas cheias de homens armados desde pela mamhã
i. m pomo c pouco fica ndodesertás e si erícíÓsásl:
só a espaços huma mulher, oti criança atravessava
de hum para outro lado, más com laes precauções
r ligeireza, que hera atosírava o dcsassocogaem qiie
rstava a pavoaçã» depois da chegada dos paulistas r

» aqui e ali por denlr© das rótulas viam-se dois
olhos desconfiados e perscruladóres qne-acompa-
nhavam ale bem longe qualquer viandaiile, c se
cs!e por acaso parava, ouvia-se hum ruido. como
de poria que se iVeha com naídrosoi mfato, e
desappareciam. Ae sul da vítra na fazenda de***
«iquartelava-se hum troço de trezentos bomens;a
rasa apesar de se* vasta, e- as níaitas dependências
rram pequeno espaço, para conter tanta gente;
l>or isso cá no terreiro em magótes mais de qua-
renta delles altercavam sobre os acontecimenlos
do dia : haviam-se partido em dois piü-eceres,
que eram representados pelos dois cab ças o gftia
e o rachador; o primeiro.apoia«a a determinação
de Amador Bueno„ c dos que- o, seguiam;; o. se-
gundo desaprovava tudo quanto, não fosse aliviar
boábas, como elle dizia.

Ora eu que não sei nada dio, q;»* esííás di-
zendo, gritava elle com toda. a, força de seus pul-
mões, sei muilo bem que temos, deixado iir muito
em paz mais de treze atos; e h«- por isto. que nos
caçam como animaes- bravos,, iá. nas Minas, sendo
que mansos e pacíficos somos, eoalea minha
vontade

Masque tem o. governador comnosco? per-
guntava hum dos da banda do rachador;. que
elle passasse, c de-caminho, lhe fizéssemos cum-
primentos, he coisa natural; mas aguarda l-o.

He assim! nós todos a espera do governador,
a espera de hum boába!

Se eu tivera ido, na guarda dellc„ por Deos
que não havia de chegar a Paraty, nem á cidade
do Rio.

—- Serias como hum ladrão de estrada, ou
peior ainda! disse o guia ; pois se Amador Büeno
te entregasse hum deposito, havias de roubal-o,
homem ?E

Nao ser disso; mas o boába despachava-o,
tão ccilo como estar en aqui.

V oces são como os burros, qüe não dão a
orelha

^ B ii nos??! disse o rachador dando hum
sallo para diante do guia ; ó contador de hisloibs,
cautfla

Cia! cio ! basta de fallar; deixa o guia rm paz
qwc rios está devedor; que fallc só... que descarte-
igue, por qne o meu lasâ i ha dc amanhã solTiel-o.

He verdade, a historia de aynie.... do mi-
neiro sabedor.

Era elle boába?! pcrgnn(ou hum, que aiifr-s
queria vé?r turno sarítho de socos, que ouvir Insto-
rias dc mineiros; porem os ânimos tinham soffrido.
diversão, e foi ina-í nwhfda a |,.n,|)ra„<.,.,.

Fora o engraçado! disse Braz dos Anjos
com certa aulhoridade.

E o cabe Iludo urso, que fiz- . a pergunln, deixou
a companhia, antes que mais algum, se lembrasse
deFla.- e- fcodns se coneft-egar.im para junto do guia,
que depois de muitas faceirices continuou nestes
termos a interrompida narração:

—Ora abri bem os ouvidos, e marf i dc me qurbr;-: r
o fio da histeria corir desarmadas perguntas.
Como já vos disse, ou dei a entender, 0 lal Javme
Cosmo enviou para a conlra-cosla o pobre velho
J.iguarassA, qne linha duas filhas bonitas....

Isso ja nós sabemos,, disse o rachador entre
dentes.

O guia voltou-se paraelTe, e quando todos es-
peravam violento soco, ou amarguissima após-
fhirophe ::

Cenlopêa! cenfopèi!! cenfopèn ! !! disse,
batendo nas mãos, e levantando a vóz a medida
que- o rachador pulara e se torcia como hum
(üananado-.. Ah!* não íe lembrava amigo I ernão
Vitelov comtÍDHou o guia, não te lembrava dos

, nossos ajustes??' pois-abi tens
Mas o que he? disseram alguns espantados

olhando; a roda de si.
He huma historia.* ou hum caso? disse Braz

dos Anjos, segurando a cabeça do pobre Fernão
Vitelo que vomitava ludo quanto comera cm todo
o dia..

Huma historia de trombas, respondeu o guia,
se quereis que vol-a conle ?.....

E havia quem a desejasse, porem o rachador
levantou olhos tão supplicanles para o temeroso
narrador, e tão bom coração tinha este que não
só guardou comsigo o segredo, que como Vs. Ms.
tem observado tinha para como vingativo í ernão
Vitelo á propriedade da poa|a, mas até lhe re-
deria metade da cêa, e o que mais he, sua opinião
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respeito á questão de Amador Busno: e por isso
foi continuando a interrompida narração.

Jayme Cosme não ia á missa como fica dito,
nem queria saber de coisas dc santos c santas;
e se alguém fallava diante delta em almas do outro

.mundo, finava-se de riso, ou dizia tacs* horrores»
que, fariam encrespar o cabello de qualquer de
nós, que o tem bem liso

Vamos adiante, disse hum,enterrando Of
chapjo aló os olhos. « ' r e i q ,--:-i\

!TJr. »Mãp, fallo<eomtigo,i setle-vidas;; pela aíiüa de
meu pai l'o juro. • •.

.— Vamos com-a-historia.; :-'-.¦¦•¦<¦ .:..,.-.4'_ — Sempre lie precizo descuiparrse a gente,
amigo Braz...... ;; -.•-.-¦,

—r Porem anda eom a narração!!
• ^ Aqui vou,! meu amigo.... Dizia o tal mi-

neiro horrores, quando se. lhe fallava nos que
voltam acá; ora bem, tinha elle em casa huma
velha creada, ou não sei que, e pelo mesmo
tempo que ãppa.recco Jaguarassu morto, e se R-
naram (jc paixão as duas filhas do índio, deo tal
breca na bôa da velha, que começou a epcolher-se,
a. encolher-se, a encolher-se, que ficou do ta-
manho de huma mosca

Oh! dc huma mosca? disse o rachador
já restabelecido,

Não, enganei-me, respondeo o guía^com ma-
Meia, do tamanho de huma centop......

Dasta, basta !! do tamanho de huma mosca...
pôde ser muito bem, entendo..... do tamanho de
huma mosca, e que mais?

Pois sim, do tamanho dc huma mosca, pro-
seguio o narrador; e começou ella de encolher-se
huma sexta feira ás trindades, c só parou n'oulra
sexta feira ás mesmas horas, segundo afiirmam
pessoas respeitáveis, a quem o me n o Jayme Cosme
o contou: muilo bem, logo que se escoou o ultimo
instante depois das trindades dessa sexta feira
começa a velha a desenco!her-sc, mas de hum
modo tal, que antes das dez horas da noite já não
cabia na sala, às onze ia pelo corredor fóraeá
meia* noite , á meia noite quando o mineiro
vinha dobrando hum tope, que ficava meia légua
distante da casa topou com dois troncos de ara-
batam que sabiam dos lados dc huma serra, que
o apertaram e ao cavallo,

,,—», Jflas, se Jayme Cosme não estava em casa....
¦— Fio! ouve e, cala-te, basbaque! resmoneou

o ..guia., baixo; e, levantando a voz continuou a
historia.. Pois sim, Jayme Cosme não estava em
casa, a coisa he simples; vinha dê fora, também
se, entende, e logo que elle se vio nas talas que
g apertavam, e a seu cavallo, levantou \ cabeça,

e devisou no meio-da serra três buracos como
três fornalhas a despeijar fogo, e gue não eram
nada menos do que os dois olhos e a bocea da
velha; continuava esta sempre «Vdesencolher, ou
mais acrescer, por que ella já não desencolhia

jo que encolhera, continuava á crescer, e em vez
ide ser por cima áo;yalle,, c das montanhas, era
[pelo coração de huma altíssima serranèa toda
semeada de catadupas è cavernas, e que pertencia
a huns ricos mineradores, que não a trabalhavam,
apesar da grande abundância de pó amarello,
que em si continha : á medida que a velha e
Jayme ("osme iam entrando pelas entranhas da
serranêa, este ultimo lançando os olhos ora para
a direita, ora para a esquerda, observava a terra
cortada e recortada por veios d'oiro lão grossos
como fueiros de carro, e estes eram os muitos,
porque haviam alguns poucos como troncos d'ar-
vores,.., porem no que se Ibe fitaram os olhos
foi n'huma palheta, que segundo o seu calculo
devia pczar para cima de quarenta arrobas,... e
elle andando sempre, sem poder pór-lhe a mão.
Lá no fundo do caminho soterraneo para onde
a velha o levava, ouvia-se hum ruído surdo como
de pilões de esmagar pedra, e huma luzerna
avermelhada e azul, que sahia d'entre nuvens
de fumo negro e a velha sempre a andar
esconlra a tal claridade, até que lhe chegou perto,
e Jayme Cosme enxergou hum largo maior do
que todas as praças juntas de S. Paulo; por to-
dos os lados desciam rios de enxofre ardendo, nos
quaes lavavam cascalho muitos homens nús e
muito feios, feitorados por demônios com .ps
de cabra, e chifres retorcidos; ora no tempo que
Jayme ("osme estava entretido vendo a mineração
infernal, deram-lhe tão violenta pancada, que se
não estivera tão seguro nas mãos da velha, havia
de morder a poeira, e voltando-se vio perto de si
duas mulheres com humas correntes de oiro ao
pescoço, que se pareciam com humas de ferro,
que elle puzera nas duas índias filhas de Jagua-
rassú. As duas mulheres, tomando-o cada huma
por seu braço, arrastaram-no para baixo do ca-
vallo, e depois de o terem amarrado bem com as
correntes, que estavam em brasa

Sem se derreterem? perguntou Braz doí
Anjos muito serio:

Está bem visto, se ellas só eram d'oiro na
apparencia mas como eu ia dizendo, depois
que o amarraram bem, foram levando as correntes
por mão até lhes chegarem ao cabo, e logo deram
tão forle sacudidura, que o mineiro foi ao chão
rcdoHdo, e assim a raslos foram-se com elle para
junto de huma alta escavação que deveis de
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saber nâo era feita pelo cbão dentro, ma* sim
na espessura da parede, e subia por ahi acima
até perder dc vista; largaram as correntes e
eumo elle se fosse levantando em pé, ouvio por
sobre sua cabeça huma matinada de gritos, e
injurias, suppTicas e pragas-.... c depois-hum
fuido...... hum ruido horroroso,! não pelo haru-
tho, mas por hum certa coisa, que não se pôde
ex i a-, e elle afastou ft corpo para dar lugar
ao que descia. Porem as duas mulheres esticando'
as correntes* huma para diante,, outra para traz,.
fizeram-410 levantar a- cabeça» para «rima e eHe
vioque virihá ipelot- ar hum corpo, huíiiano^què
encontrando ua, descida. a&sa!i<*ncias<da.Cata,, dava
"saltos, 

e Guia, movimentos, que* arrepiavam ; os
cabellos...... eo> homem «em. dflseemio, até llie cahir
em cima da cahi-çav.i-i.

He- diabo!, disse hüi» airfcdaiidò 0; corpo,
amarello como; huma eidra. raaduEa-

t— Vai Ouvindo^que isto he nada"; no mesmo,
instante que o. tal corpo. eahio,. veia- logo» hum.
demônio, e levou-o para juutotdos^ rios-de enxofre,,
e dando-lhe hum: cesto,, ou batea,. obrigptiro a
carregar, cascalho para a lavagem;, mas,, o tal que
viera pela Gata abaixo,, e que nao éra outro que
senão o indio;Jaguarass.ii.

Poiso, desgraçado também; tinha ido para
o inferno-L

Talvez que tivesse feito dás suas quando
era rapaz.^.. porem eu creio que esta.a lá por
empréstimo, e só paca alanazar o desafinado
Jayme Cosme. Como quer. que fosse,. Jaguarassú
em vez de levar sua balèa de cascalho para junto
des do rio, veio com elle para. o acorrentado, e
atirou-lha no roslo  o as mulheres, que eram
as filhas, lançaramniio, por terra, grilando— Ha
de morrer! ha de morrer!.! e logo os que estavam
junto dos rios de enxofre,, os demônios, a velha
e as mulheres, grilaram em coro.:— ha. de morrer
por todos os séculos!; por todos os séculos dos
séculos! !. E o indio foi buscar nova balêa de
cascalho, que vasou sobre Jayme Cosme¦:. e as
mulheres bradaram novamente; e o coro respon-
deo-lhes; e assim continuaram por muito tempo,
até que ficou sepultado debaixo d!aquelle inonle,
que não só lhe pesava horrorosamente, mas que
parecia alravessár-The ã's espadòas até o coração,
e elle tanto braceou que perdeo o conhecimento,.,
e quando deo acordo de si estava sobre a cama
em seu quarto

A estas horas o tal Jáyme ' osme sonhou
-tudo isso, disse o incrédulo rachador.

E a velha feiticeira* ou brucha damnada?
perguntou hum.

—"- E o cavallo? perguntou outro.
Como devia ficar o tal .'ayme logo que

começou déiesctirécer no'seguinte dia! disse entre
sí Braz dos Anjos.

Nada de perguntas, disseram alguns an-
ciosos; por ver o fim da historia. ->!

íLEü' vos satisfaço a todos, continuou o guia;
sé "jayme * Cosme sonhou, rachador, máo sonho
teve elle porfim como veremos; qtiantoá velha
tomou a-cncolher-se, e ninguém lhe pôz a visla
émi cima por alguns dias; o cavallo eslava no

pasto....,-
—- Bem; digo eu que o- mineiro sonhou, e sou
capaz..—*.

De* vomitar outra meia hora.^se o guia se
zanga, disse hum gaiato-

P írai-o*commigo, que llie sei o fraco •mas;

vamos ao caso.... quanto ao susto que poderia
ter de avisinhar-se a noils, nmigo Braz, íicareis
todos admirados quando vo» disser o que repetia
os tal judeo áquellas pessoas que lhe faziam a
mesma observação: dizia elle que só tivera medi
duas vezes,, a primeira, no instante em que i
velha o a per lára, por que sendo o cavallo chucro,
viéra.4he ao pensamento o risco de huma queda

| pelo morro abaixo, em que poderia ir-se deste
mundo  a segunda, quando ouvira aquelle
certo e medonho ruido, que levantando os olhos
enxergara o pobre indio aos saltos pelas esca-
brosidades. da Cata, e que viria de certo re
bental-oi.

Maldito seja semelhante homem! disse hum
batendo com o pé.

Era de raça de hum maldito boába que
meu avô' matou, disse outro.

Enlonces , só linha-o tal judeo medo de
morrer? perguntou Braz dos Anjos; quanto ao
mais... os lormenlos, o inferno em que elle
eslivera....

Qual! dizia Jayme Cosme, que se não
fora os dois sustos, que rapara, e ainda assim
mesmo, desejara ter segunda vez a mesma folia ;
era um demônio com pele de gente... Nunca
passei noite mais satisfeito!! disse-me elle na
sua algaravia, por que a vista dc tantas riquezas
valera bem os tormenlilos, que me fizeram
passar.

Não será máo que vos diga, que lhe ouvi
estas palavras dois dias depois que o tal judeo
tivera a satisfação de estar no inferno... máo

gosto que elle linha; ou antes, não tinham acer-
tado bem as victimas no gênero de tormenlo,

que deviam applicar-lhe; porem depois amar-
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(tnii: decorreram alguns dias. sem qne o mineiro
tivesse que contar-nos: porém chegou a'sexta
Seira , e por mal de meus peccados linha-iiie
elir convidado para o jantar, que se estendei»
alé a noite; seriam seis horas pouco mais,

quando chegou ã porteira o feitor dos negros da
lavra, c eutrcgou-lhe hum grosso embrulho,

que elle guardou eom grande cuidado em hum
esvão entre duas portas.

Ora haveis de beber mais hum copo a
saúde da minha colheita! disse rindo-se para
mim;' ;m>

Vá feito, lhe tornei eu, desmhríndo 9 fundo
do copo; e segundamos-lhe, de sorle quejã
mão era jantar, mas csa» por que as oito da
noite haviam dado seguramente; assim estávamos,
pu muito deseançado, quando ouvimos repen-
línamenlc hum galo negro, que. no meio da
rasa batera as azas, cantar tão desmedidamente
alio, que me ficaram os ouvidos chiando boiu
pedaço, alem das pancadas que dava o coração
no peito... Jesus, santo nome dc Jesus! ainda
.me parece que o estou vendo ali..,

E todos se voltaram com os eabellos arre-
piados, frios de terror; ninguém faltava, nem
mesmo o sarcástico e incrédulo Fernão Vitelo:
o guia continuou:

Sim, muitos annos passaram, c sempre
que vem a ponto esta parte da historia „ que
vos conto, sempre me parece estar u; sala do
judeo, e enxergar o galo negro batendo .as azas...,
era feio o tal bicho.! Não sei o que foi feito de
mim; não me lembro se fugi peta jaueila, se
pela porta; o que sei lie que cm menos de hum
credo estava no lombo do meu ruço, e a bom
correr para casa du nnu amo; Ia deixei o mi-
neiro. c mais a sua nova visita, sem lejução
de voltar-lhe a rasa, apesar do bom vinho, que
lhe abundava na adega..,

Vem eu lhe havia de fazer mais lama á
porta! disse Kraz dos Anjos limpando o suor.

E eu lambem!! disse o rachador.
Assim liz, por. m alguns dias depois ouvi

dizer, que Jayine -Cósme eslava nas uilinias.;
<* como era alto dia, fuh-me alé á lavra para
saber do feitor que era nosso patrício, novi-
d,-ides do judeo: eis-aqui palavra por palavra
Indo quanto elle me contou, pelo uni ir da borra
de seu amo.

Logo que o gaio acabou de cantar, hateo no-
vãmente com as azas e saltando em cima da
mesa, nrhum abrir e fediar d'olhos deo com
Indo no chão, deixando a casa escura como hum
•nrcjjo; depois íaijtjl ijhíujj Jas j:.lra::lui da

terra muitos negros, cada hum com seu facho,
e á medida que iam sahindo, assim se alar-
gava e alteava a sala , dc sorte que. em breve
espaço ficou como hum grande rocio; então o*
negros formaram uma dança diabólica , e cada
hum délles veio por sua vez encostar o facho n i
cara do mineiro, dizendo-lhe cada hum o sim
nome, e eram todos tão esquisitos, qiiè 

' Jaynn
Gosme não pôde ficar com hum siquer; ac.i-
hada a estranha contradança, o galo negro bateu
novamente as azas, c em vez dc cantar abrio o
bico vomitando hum embrulho semelhante aquelle
que nessa mesma tarde recebera o mineiro;
depois vbihiíòu oríiro, e depois outro, e assim
muitos até --ro numero de cento e quarenta «
quatro, que tantos Jayme Cosme guardava no
esvão entre as portas, começando a esgaravatal-o*
ea espalhar o oíroque dentro tinham , e rum tal
rapidez, que não pôde impedir-lh'o. Kntãu os
negros chegaram Os fachos aos grãos de oíro,
que como se fossem de pólvora arderam em humi
só labareda , chamuscando ainda o diabo d j
jwd<»o, que eslava volvendo na rabeca o tra-
balho que teria no outro ia para ajunlar o
seu thesouro; depois começou a dança outra
vez, ou jaeío dos grilos e pragas de Jayme
Cosme, a quem doía menos o atanazamenta dos
fa*h«s, do que o seu oíro feito eínza,

Quando mais assanhada ella ia, o galo
negro bateo as azas, e ficou tndo quedo, mu-
dando-se elle ohum velho rom a língua de fora
quasi meia braça, o pescoço roixo, inchado mon.v
Iruosamente., os olhos sabidos du cara, e elltí
todo negro, ainda que tivesse sido hranco neste
mundo, como se conhecia bem nos eabellos cor-
ridos £ ab.rio.-se lanjhom no fiicsnni iempo huma
porta das do interior da casa, e sábio por ella
a velha , que se havia encolhido, porem com
suas carnes, que eram bem poucas como par-firula rmetile me asseverou o feitor.

Oue vos leve o demo a iodos dois ! disse
o judeo |>ara os velhos, que haviam sido os
dunos da lavra, que elle minerava; que vindes
cá faw.r neste mundo, se ha mais de hum anno
In. Paulo, fe fuste, e tu velha, que tanto 1*-
•vasfes a morrer...

1'ois Jayme Cosme contava íss»? perguntouhum dos ouvintes, com mui razoável curiosidade.
I5 irem no instante em que o guia abrio a

bocea para responder-lhe, ouvio-se o toque ú^
recolher, e os officiaes começaram a rondar o
terreiro para que sua presença apressassu os
¦soldados.

(Csmlinu*.)

Muitos erros eseaparam em o n." 1.1 do Osten-
snr; porem como he tacil ao leitor cwcmtal-ui,
dispensamos huma larga errata, apontando sim-
plesmenle os da epígrapiie do Ibnnance, onde
na oV linha se deve ler strcets, na 8. cutlintj.
e adiante logo lheir. O.itros erros Lies com >
Júlio Hnstidio por Túlio Hostilio, são fáceis de¦.•uiihirtTi" e emendar.
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inçam csla boa torra dc Santa Cruz! Que boas
Peões dc moral pôde dar huma escrava, vj-
ciosa nor índole , e quasi sempre viciosa para
chegar a ser mãi, e poder ser ama? ; averà
pur ahi infatnado qHe se arripie quando veja
que neste nosso artigo clamamos para que haja
nnidarle em a educação primaria; esse pubre de
Christo apezar- de não haver comprehcndido
nossa preposição,, não se lembrará de quo seus
filhos tem huma educação moral semelhante á
dc seus escravos v ou acreditará- elle piamente
que a educarão começa ao entrar nas escolas,
e fiiula ao sahir deltas? Se não temêssemos a.
pecha de Visionário,, passaríamos adiaule desta
geração material, cega e descuidada para de-
vassar-lhe o futuro tenebroso,, que se nes ao-
tolha:. porem , seria nossa em preza , al:'m de
atrevida, louca; porque, se nem o presente nos
abala, pára que recear o futoro? deixal-o vir
carregado, que por ahi lemos remendões e ata-
mancadores sem conto ;•. deixar que a tempestade
rebente, e nos apanhe, para que nos. lembre
S. Barbara> não lemos esperança de ir mui
longe com esta vida caneada de trabalho e des-
gostos para que por nós haja receios.

Que se agito, obre e consuma huma cidade,
huma província, hum impero pata afcimanrar e
pôr remendos; que da origem dos males des-
viemos o olhar "para nos earpirmos como velhas
ou meninos quando elles nos affligem, é'quanto
ha de mais deplorável, não risível, porque o
ohjccio é mui"serio. Homens feitos, homens pen-
S.iJí.ü\s, de que servem vossas leis cheias de sa-
ber? fsizei-as acnso para os anjos do eco, ou são
ellas para reger homens?- Se para estes, tratai
primeiro de a mo] lecer seus corações, uniforaiisar
suas vontades, determinar seus costumes, emlini

, educai-os! Tto vós outros se jiódc dizer o que
Plínio dizia dos Fgypcios,.qnc não olhavam para
o céo por não vir de lá inimedialamoiile a água
que rega e feriiiisa seus campos. Pois que direi
de vós, homens de I eos? que aproveita vosso
dizer cheio de verdade, sim, porem lá d& alto
do púlpito para que enfeitais a palavra do Se-
nltor com vãos ornalos? Os pequenos mio vos
entendem; os grandes-, credos vos prestam altonção?
Itoscei ao meio das lurhas, aehegai-vos daspe-
queiiinos, e falltipeis ao coração e não ás orelhas.
"blinde vem que dos preceitos moraes aproveitam
menos os adultos do que as crianças!'diz Spur-

¦jzheim; é que'poucas faculdades obram \w* sua
tbrra própria, ou sem serem excitadas por cir-
ium«tanrias- exteriores. A a-clividade espontânea
fee faça. nos manechos,. e muito mais o é nos

homens feitos. Entretanto, se as lições moraes
que recebem produzem mui pouco effeito, a
causa está menos na falta de capacidade do que
na má direcção que em geral as relações só-
cíaes e as instituições fazem tomar as facul-
dades. (*).

Acordamos tarde, se acordarmos agora-, para
CHrar as mazellas desta geração qne passa ; e\\a
vai precipitando-se no tumufe com seu egoísmo
e sede de especular; cural-a radicalmente é im-
possível $ choremos; porem que nos console a
idea de que será melhor a futura, e trabalhemos.,
para que o seja.. Compele-ves boa parte no Ira-
balho, homens que disscslesadeos, não ao mundo
porem a seus regatos,, se regatos ha sobre a
terra; compete-vos boa parte, e por duas razões:
1 , porque vol-o ordena Jesus Christo; 2 , por-
que sois homens, e como toes, estr.íc.ta, obri-
gação tendes de trabalhar c-n beneficio de vossos
semelhantes :¦ não sejais cerrjo o derviche do mo-
raligla persa; não "atravesseis como elle sós a
corrente da vida por alcançardes a margem, cm-
quanto o pbitosopho vai ajudando- a lutar com
a correnteza seus irmãos que sossubram. Haverá
algum dentre vós que rejeito as- bênçãos que á
nossa memória dará esta geração qne começa ?
ou terá algum de vós huma alma tãe de ferro
que possa ver estos pobrezinhos a caminhar por
hum despenhadeiro. com o sorriso nos lábios?
Não, não! Pois vinde, não espereis que o go-
verno vos chame: busgni vos-os conventos, e que
ao-domingo em todas as freguezias se ensine a
moral santa do Fvangelho,. porem sem vãos
ornalos.. que os não ha ella mister; eslalielc-
çaiu-se escolas domiugueiras,. e os país correrão
a levar-vos seus lillios: trabalhai, e a salvação vos
virá, não só por. rezas e jejuns, mas pelo bem
espiriíoal que fizerdes, e este bem espiritual,
sabeis vós ,. nao consiste só em dizer missas s
ostentai: erudição em esljrados sermões que pmt-
cos entendem, muitos nem ouvem, e a ninguém
aproveitam..

(Continua..)

Mi© ele eFsMteíiN»*.

A CIDADE DE CAMPOS DE títílTACAZt:»..

Ao tiorte dn provintia do Itjo de Janeiro., na mar-.,
gom ocriiietitai" ilo iwasg^stoso Parahybu,'distante de
sua fuz |iei to dc oito léguas ergue-se garbosa a linda;

(*") Essa* sur les. príncipes étimeníaires áe
Viducalion, par ti. Sgurzlieim, pag. 183.,
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cidade de Campos dos Goitacazes, a qual, graciosa-
ini-nle representada na superfície das águas, pela
serenidade ordinária de sua corccntcsa, he bem seme-
íhante á -huma virgem, que«stá coustantemente ena-
niorando-se, ebria de suas perfeições, e orgulhosa de
seus encantos.

Esta aprasivel cidade, a mais populosa e comnier-
ciai de toda a província, eitcnde-sc pois ao longo
do mencionado Parahyba, cerca dc tres quartos de

Icgua, alTectando a disposição de hum triângulo rectan-

guio com ápice para noroeste.
A ausência completa de montanhas, que ordinária-

mente in-uilo contribuem para o não afornioseainenlo
das Cidades, faz com que a sua parte correspondente
ao rio seja toda acccssivel aos olhes do observador

"attento; 
e aquelle que pela vez primeira navega pelas

¦cryslallinas águas do Paraliyha, ao descortinal-a, se

mostra embevecido e extatico -a»-te prespectiva tão

bella4 ante quadro lão encantador!
O primeiro interessante ohjccto, que concentra a

allunção do viajante, já tão .vivamente impressionado

pela aincuidade do Parahyba, pelo matiz das cam-

pinas, pelo verdor das florestas, e por outras scenas
bellas.e variadas, com que a natureza tanto prodigalisou
esse.delicioso paiz, he o templo dedicado a JV, S. da
Lapa, situado á leste da ctdade; e que pode ser con-
«idsrado como seu ponto de partida. Admira-se nelle
a harmonia das partes,, a magesiade do todo, e o
vigor de sua conslrucção, A' este tcniplo, quiçá o
mais antigo ile toda a cidade, está contíguo hum
espaçoso ediíicie quadrangular, destinado primitiva-
mente ao ensino da moeidade, e que «erve na aciuali-
dade de alojamento a huma fracção do corpo policial
da província, que se acha alli destacada.

Observa-se em seguimento até o lugar denominado
Coroa, que pode figurar como o termo da cidade,
a inapreciavel vista da mesma, sobresahindo na
gua parte media, pouco mais ou menos, o edifício <la
Santa Casa da Misericórdia, estabelecimento novo, bem
montado, c convenientemente espaçoso, destinado a
soceorrer á humanidade enferma, c que a par da ele-

gancia e symetria prcltenche os preceitos hygienicos,
achando-sc bastan temeu te elevado sobre o nivel da
terra, e eui local muito arejado como a margem do
Parahyba.

Encerra esta cklaJe quatro largos notáveis, que
são os do Rosário, e Rocio, c Praças das Verduras,
e Principal, todas de forma quadrangular, sendo
esfultima atormoscada pelos templos da matriz de S.
Salvador, e da Mãi dos Homens, a que está annexa
a casa da Misericórdia, e por propriedades de ele-

gante construeçuo. Os suinptuosos templos de S. Fran-
cisco, de N. S. do Carmo, do Terço, do Rosário e da
Boa-Morte attestam de huma maneira peremptória a
religiosidade do povo cainpista.

As ruas são em geral largas, calsadas, e embelle-
sadas por edifícios de bom gosto. Acha-se quasi con-
cluido ham magnífico theatro, de maior vulto, que
o dc S. Januário nesta curte, levantada aa rua Di-

reita,' huma das mais espaçosas da cidade; estabele-
cimento ha muito reclamado pela sua numerosa popu-
laç o, que mal podia acominodar-se á pequeuhcz do
theatro antigo.

Duas lagoas de grandeza medíocre situadas hunri
a leste, outra a oeste da cidade, aquella denominada
do Rocio, e esla do cercado do Furtado, teriam sem
duvida muito concorrido para sua insalubrklade ,
si cila não fosse tão arejada, e tão freqüentemente
visitada pelo nordeste, que, agitando fortemente a
atmosphera, dissipa as exaiações miasinalicas, que
taes pântanos originam.

. O Parahyba, rio lão delicioso como as próprias
campinas, por Onde serpentea, fertisando-as, e tão
bello como as-olorosas flores que malísam suas picto-
rescas margens, he o grande manancial, que abastece
a cidade de excellente água potável, cuja4bondade
sobe de ponto na razão directa de sua antigüidade.

Nu"o era possível, que o habitante destes sítios,
vendo diariamente os mais encantadores quadros da
natureza, respirando o seu "- balsainico, ouvindo o
mavioso gorgeio do encontro, e finalmente com todos
os sentidos tão suavemente "impressio- ados, se con-
servasse apathiro e iudilTercnie no meio de tao pode-
rosas seduções. Com effeilo, o campista he tão tisonhi
como a própria natureza que o circunda, tão generoso
e franco como os famozos Goitacazes, que primitiva-
mente estanceiavam pelas frescas margens do saudoso
Parahyba; a hospitalidade he o seu maior timbre,
e em huma cidade tão populosa, cujo comiaercio he
tão grosso e aclivo, parece fabuloso não existir hum
só estabelecimento de hospedaria, huma só casa .dc

pasto!
A amenidade do lugar, a doçura e alTabilidade dc

seus habitantes enthusiasniaram tanto alguns bis^o-
iladores que até tiveram a sublime inspiração de
substituir ao nome de Campos des Goitacazes, que
ainda hoje conserva, o bem merecido de Campos
EI\sios,

José Ferreira Passos,

A" HUHU MEMl, FiZESDO OÜTO kW DE SÜ.V EMDE,

Tão anjo tu, como os anjos.
Mimosa da «reação!
Anjo no gesto, e nas fallas,
Anjo até no coração!
Brinca, sorrí-Le, e graceja,
Eis da vida os teus encantos....
Eu canto ao som de teus brincos.
Brincas ao som de meus cantos!
Anjo, sorris entre os homens,
Eu vate, o canto deslize;
Tu sorris à minha lyra,
Canta a lyra o teu sorriso!
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Era gozava o teu rir tão melindroso,
Como o da onda do dormente lago,

Que o Zeph*ro suspiroso,
Com doce arfar, das purpuras d'aurora ^
Se escoando* furtivo amante a beija,

Esorrindo a enamora!

E eu tinha cm triste ócio amargurosa
A lyra na meu peito rcclinada!

E ella harmoniosa
Deslizava gemendo limn ai saudoso.
Qual regato, ao dciiar plácido asylo,

Geuiehundo, e queixoso!

Teus sorrisos as auras agitavam,
E cilas iuipellidas sobre a lyra

Nas cordas se quebravam:¦;r-"

E por teu riso a lyra assim ferida
Fuuerco desprendia hum som de morte,

D'extreiuo adeos da vida!

Qual solharia frauta, que constante
Pastor, n'hum tronco, na soedão de bosque,

Pendeu par voto amante,
Que aura da noute fere, e mui queixoso
Entorna entre a folhagem taciturno

Som triste, e Ia men toso!

E, ao som, que teu riso trouxe â lyra
Brando se adormeceu, mas mclancholico

O vale, que suspira!
Tão anjo, que tu és, atina celeste,
Dos thesouros de hum Deos, divino sonho

Tu, anjo, lhe trouxeste!

E tu eras hum anjo, que brincava
Com os anjos «Io céo! Tua alma d'anjo

O vate eittiio cantava!
E tu eras a rosa da ma ti na,
Invejosa hum perfume te pedia

A rosa purpurina!

E tu eras o cedro das montanhas,
Que zomba dos estragos, que desprende

As nuvens das entranhas!
E o sol do deserto a gala tua
Timbrava de esmaltar, e prateava

Teu verde a branca lua!

E tu eras o pass'ro, que no prado
Trina innocentes sons; e te invejava

Os sons o choro alado!
E tu eras tão pura, eras tão bella.
De dia, como o sol da primavera,

De noute, como estrella!
E tu eras formosa, qual bonina
Da valle; c tão suave, como o hálito

Dliuma aura matutina!
E tu eras, qual rola graciosa!
Ceuio o regato límpido, entre as flores,

Tu eras tão mimosa!

E eu n'huma lyra divina
Estes encantos cantava,
E hum anjo me perguntava:

• — Que tens com essa menina 1 —
Era o anjo da Poesia:
E eu vertendo sons ufanos:

Hoje he dia de seus annos —
Cantando lhe respondia.

Mas tudo na humanidade
Faz annos quanto ahi dura;
Té que desça a sepultura
Se conta o correr da edade'.
Alguém já cantou teus annos? —
Isto o anjo me dizia,
E eu brando lhe respondia,
Com estes sons mais sobVanos:

DA que antes que p'ra sempre se desate
De inhospilos lugares, das sandálias

ü pó sacuda o vate!
Pó da terra do exibo infort"nada,
Que sobre os filhos seus Auau erguera

P'ra a vida amargurada!

Dá que antes de partir se purifique
À lyra malfadada: e que á innocencia

Só hymnos sacrifique!
Só a innocencia he digna de louvores....
Não ha homem tiio bom, que valha hum canto

Da lyra dos cantores!

Ella, tão anjo, como tu, tão pura.
Entrou no peito meu, e eterna reina

Coni infnnlil candura !
E o anjo inspirou-me sons mais novos;
E ouvindo le cantar tinham inveja

De mini da terra os povos!

E —Não tenhacs inveja ! (eu lhes dizia)-
Eu a vi muitas vezes no seu berço,

E p'ra mini se sorria!
Ella nunca dormiu cm vossos braços,
Nunca heijaste sua face angélica,

Nem lhe destes abraços!

E tmlo isio eu já fiz. Não lhe contastes
Historias nos seus dias de innocencia!

Com cila não briacastes!
Nunca vós á levasles extremosos
Pela mão ao passeio. Vós com ella

Nao fostes tão ditosos!

Brigou ella comvosco algum momento
Vos dizendo: — Estou mai? — ou vos contara

Da infância algum intento"?
Pediu-vos algum brinco melindroso.
Desses encantos, que a pueril edade

Acha tão deleitoso? —

E eu cantava inda mais... mas repentina
Mão me arrebata... grilo... e para sempre

O meu anjo, ó menina,
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Eu te . perro de viflat...O'; meu encanto I
E esse, que eu cantava no teu-dia,

Era o u|timo cantpF

E accordei tremendo !... —Ultimo canto..-.—
Eu.bora... mas. ósoUho, de minha alma

Não terásl|j|m só pranto!
Tu tão boa serás, anjo adorado,
Que- nunca a minha lyra se arrependa

De assim te haver cantado!

Teixeira e Sousa.

ROMANCE HISTÓRICO.

CAPITULO IV.

s Ria das Mortes.

Ahi onde foram quebradas as ear-
roças, e se aüogou o exercito
inimigo, ahi sejam contadas as
justiças do Senhor.

{Juizes, cap. o.° V. 11." Cant. de Dèlbara.)

Era huma sexta feira dos principios de agosto
de 1709 ; a villa do Rio das Mortes apresentava
o mais estranho espeèlaculo, que pode iinagi-
nar-se; as casas despejavam-se de seus moveis,
e de seus moradores; as ruas entulhadas de gente,
que chorava e corria de hum para outro lado
sem rumo certo, levando nos hombros aquillo
que mais precioso tinham: aqui era huma mu-
lher, que perdera o filho, alli hum enfermo, que
mal podia levantar a cabeça de sobre a escada
em que o carregavam, mais longe huma criança
em pranto.  era hum feio especlaculo tudo
quanto se representava aos sentidos, r em tanto
perigo, ou desgraça toda esta multidão de ho-
mens, mulheres e meninos, velhos e enfermos,
se huma incerteza lhe movia as passadas dentro
da villa, não era assim apenas sahia no campo,
por que tomando pura o lado de huma emi-
noticia, que fica a hum liro de pedra da villa,
ia a demandar o alto, onde a pressa e necessidade
havia levantado hum fortim, não sem algumas
luzes das regras da arte ; vasto para poder con-
tel-os, mas estreito para os acommodar, aquelle
recinto apresentava ainda a mais triste scena,
que a da villa quasi abandonada, e que antes de
escurecer o ficou de todo. Que noite cruel e de
anciedade para. todos ellexl qual o homem, a
mulher, que o somno alliviou dos trabalhos do
dia? se algum houve, foi o que não tornou
a vêr a claridade do sol, cujos olhos o demasiado

trabalho no transporte apagou para todo sempre.
E se cruel foi a noite, a primeira luz do dia
alumiando os arredores des do cimo dos serras
tê a fundura dos valles, por que olhos de quem
teme vêem seu perigo mesmo nas sombras, com
a primeira luz do dia fugio a esperança d'aqueiles
corações affiictos, na- esperada e temida presença
de hum volumoso corpo de tropas, que se desen-
rolava por huma encosta fronteira ao fortim ;
porem Vs. Ms. sabem que a esperança he hum
sonho vão da phantasia, e assim no instante, em
que mais cobertos de luto se viam aquellas almas,
nesse mesmo foi que raiou huma reslea de con-
soladora luz, por que cá do fortim sahiram muitos
homens armados, levando huma bandeira branca,
e também huma vermelha, signaes de que a paz.
lhes era cara, mas que não os en tímida va a
guerra.

U, quem eram aquellcs kac pela a encostada
vinham descendo, e esfoutros que do forte iam
a enconlral-os? como he que as terras do Brasil
tinham por estos tempos inimigos que faltavam
todos a mesma lingua, e adoravam o mesmo lleos?
aqui o vereis agora , e que vos não espante.
Aquellcs homens tão resolvidos e raivosos, que
vem a descer escontra a povoáção do líio da.?
Mortes, são filhos de S. Paulo, que opprimidos
e expulsos pelos forasteiros nas minas vem pari
vingar-se; e estes que sabem do fortim são os
boábas valentes c determinados, como quem se
propõem a coisas extremas; esta multidão que
fica compoem-se das mulheres, filhos e próximos
destes últimos.

Sempre nestes momentos de affiições publicas
apparece hrm, ou mais entes, dc huma esphera
superior, que a vontade de Deos cria para servir
cie unidade ao lodo; e foi nesta oceasião a mulher
de hum pobre forasteiro, Atina Bragança, cujo
era seu nome; esta, cm quanto se abriam as
portas da fortaleza, e se dispunham os boabas a
sahir rompendo por meio de todos com huma
imagem nas mãos, e os cabcllos cm desordem
levantou a voz com estas palavras:

— Ide e voltai, que vos digo eu nada fareis,
e acaba reis com elles; hoje descubro eu que nem
Deos será por nós, nem por elles; mas ao diante,
passados que sejam dias e noites... grandes pecca-
dos vão por esta terra, e só pelos pequeninos
escaparão alguns grandes, por que, se Deos parece
ter esquecido nossos males, como he que os Santos
hão de pôr olhos em nos outros?! Vedes vós
este que aqui está? continuou ella, levantando
aos ares huma imagem de Santo Aatonio, ha de
ser nosso protector; mas.....não quer fallar.... nãa
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quer dizer-me qual será o termo desta desgraça,
quê vem sobre lios..;..ide c voltai, que não será
esle dia infeliz ne/n para nós, nem para clics.

E huns tendo cm pouco o que ella dizia,
prestando-lhes otílros allenlos ouvidos, foram sa-
hindo para a banda donde vinha o corpo de
tropas, que féz alta em ccrla distancia; c depois
que os boábas chegaram a tiro dc bcsla adian-
l.iram-se dois dos melhores; e foram propor seus
capítulos de pazes aos paulistas, que não qui-
zeram estar por cllc:'então prepararam-se todos
e começou huma brava escaramuça entr'elles,
que só aparloUf o cahir do dia relirando-sc os
forasteiros para o forlim, sem mais perda que a
de alguns cavallos d*e huma c outra parle, ficando

•a povoação em poder dos paulistas. De sobre os
muios da fortaleza eslava Ambrosio Caldeira,
que os bnáhas tinham elegido para governar,
vendo a referia em que pouca vantagem apezar
ile muilo «'oito ia para os dois bundos; e vendo
que quando os seus se retiravam, os contrários
se encaminhavam do lado da povoação, pòz em
c.nsclho o que melhor se faria, porque de os
paulistas se seu teimarem das casas vinha grave
damno para todos; o que sendo reconhecido,
hoHve logocinco valentes e destemidos forasteiros,
que se offerrceram para ir lançar fogo na po-
vo.-.eão; lançados do muro foram torneando a cava
'.lê, que subindo se chegaram ás casas, fmgindo-sc
paulistas, que haviam escapado do f.rlc: pas-
s iam os primeiros postos avançados sem difli-
(Mildadc cm razão do disfarce, e hum deites com
maior ou.-,.idia, que acordo arremeUco coin huns
vinte homens, que a entrada de sua casa comiam
o bebiam folgando, o que sendo visto por os com"
pandeiros, sem mais cnu.sui.tas, ou demora atearam
o fogo, relrocedcndo com precipitação lão des-
graçada, que descobertos e apontados foram todos
mortos, sem escapar hum só, que levasse a uo-
ticia do desastroso leito. Correram logo a dar
conta ao general Amador Hueno do acontecido,
e ou que o militar discurso dos inimigos lhe
abrisse os olhos, ou que experimentado nas coisas
da guerra conhecesse o mal que poderia fazer
huma tentativa semelhante nas casas do forte,
mandou esle chamar João Falcão ordenando-lhe
que cm huma eminência visinlia da fortaleza (abri-
casse huma guarita, ajudado pelo escuro da noite,
o que se obrou com exlianba cautela; amanheceo
o dia, e com elle o perigo para os cercados, por
que da guarita de João Falcão começaram de
atirar para dentro do forte tantas frechas accesas,
,q-*e em pouco tempo era o terreiro huma vasía
.fogueira, c as miseráveis, que se havi;>m reco-

Ihido alli como hum lugar seguro pela terça
que lhe dava não a grossura dos muros, mas o
forro dos peitos devotados de pais, filhos e pa-
rentes, os tristes em prantos e alaridos faziam
confusão com o mandar dos cabos," que dispu-
nham as baterias contra ô inimigo, e as ordens
do general, que se esforçava por atalhar o in-
cendio: muitos destes ficaram reduzidos a cinzas,
poupando-lhes a morle mais longos padecimentos.
Em quanto os da guarita lançavam suas frechas
ardentes para dentro do forte, os companheiros
arremeliam ao muro, sendo recebidos pelos de
cima na 'ponta das lanças c espadas, voltando
muitos cslropiados com mais pressa do que aquella
com que tinham subido: era geral o assa lio por
todos os lados, e lão encarniçada a batalha, que
outra mais pelejada nunca se vio nas Minas, e
assim o contam memórias e escriptos d'aquelles
tempos. Lm hum angulo de nuralha, que olhava
para o noile, sobre duas escadas alguns homens
faziam por entrar a fortaleza pelejando esforça*
(lamente; no sopc do muro huma multidão dellcs
com as vozes e o exemplo os incitavam, jnda que
sem necessidade, por que os das escadas como
leões cegos c cheios de furor mais olhavam em
como haviam de offender do que em deffcnder-se-;
estavam nesia porfia, eis que huma das escadas
estala, cabindo os que em cima batalhavam, não
sem damno lambem dos que por baixo os favo-,
reciam com seus tiros: he difficil em huma peleja
parlicularisar os diversos acontecimentos, porem
são de todo o exercito dos paulistas estes que
cahíram aquelles únicos, que eu e Vs. Ms, co-
nhecemos, por isso não parecerá inverosimil, que
de tantos quantos dev'am ser os accidentes deste
dia eu so trate deste, que bem fatal ia sendo.
Devia de ser o peso quem origim.u a desgraça, por
que não sei se ja fiz ver aos leitores que o nosso
conhecido Fernão Vitelo, era hum formidável
loiro ; depois Braz dos Anjos..... o guia, ambes
elles, todos tres faziam huma tripeça de ver;
estavam ei les cada hum com o seu pensamento
e desejo de ver a extensão que teria o terreiro
do forte, e os olhos nas chuças dos boábas,
quando o desastrado puleiro veio ao chão amas-
saniío-lhes as custellas. Seriam dez horas da
manhã quando teve lugar esle acontecimento,
que para ser mais singular pòz fim ao assalto
deste dia, mandando Amador Bueno tocar a re-
colher levando alguns mortos c feridos.

Dentro du forte, que muitas vezes julgaram
perdido seus dcffensorcs, ia a raiva dos comba-
lentes e aafilição dos inúteis; Anua Bragança, ora
como soldado, depois como capitão junto .dos
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parapeitos animava, combalia e ordenava; outras
vezes conduzindo feridos para fora da peleja, rc-
prehendia as lastimas tardias, ou inúteis das de
seu sexo, obrigando-as com razões a deixarem de
mão as queixas pelos socorros aos feridos: conta-
se delia que passando perto da muralha vira
hum sobrinho degolado jazer por terra, e que
passando adiante se ajoelhara perlo de hum es-
tranho, que ia fazer seu passamento; e passando
acaso seu marido lhe perguntara p»r que não
dava sepultura ao filho de seu irmão; ao que
elb tornou dizendo;.

Ounndo aqui cheguei só havia ahi huma
pouca de terra, no emtanto que esta alma ia
apparecer diante do Senhor talvez liem negra
com as dores do corpo. Ajuda-me- tu. agora a
enterrar hum e outro..

-— Vou-me á cortina do norte, lhe tornou o
marido» onde por duas escadas os paulistas, amea-
çam de entrar Q; forle^

Ficai-vos, que neste instante vai huma dellas
quebrada, e os inimigos vão recolher-se as ca^as
d-a povoação-

Era extrema a confiança, que todos tinham nas
palavras desta mulher, mas. como snecede sempre
fiim aquelles que valicinam,. ninguém podia tirar
vantagem das mysteriosas- falks de Anua; que
ella sabi.u atiltcipadainente o resultado de quanto
se omprobeudia,. foi coisa que ninguém «'«mitostou ;
e a prova Ire que no instante mesmo que os
do forte sabiam para lançar fogo ás casas, o que
tão desgraçado foi, cila dissera para o marido:

Vai despedir-te d'aquclles. que não voltarão:
e o que elles vão a fazer não o farão.

E como lhe perguntassem em modo de repre-
hen-áo, por qne não patenteava ao general,
quant) sabia respeito aquella guerra, figurou com
o dedo no chão huma. roda, ou circulo, e disse
para os que a interrogavam:.

t%ual de vós outros sabe onde começa esta
figura, e onde acaba?

Ao que niu-riiorn, respondeu pelo não saber, e
ella continuou:

E todos, vós sabeis que fui eu quem. a-fez,
e lhe vedes a fôrma,, e compreheudeis que teve
principio em algum lugar, onde foi começada;
ora se o Senhor me patentea o que tem de acon-
tecer he para, que eu o venha, a desfazer,, se isso
eahe em minhas forças? de qü.c serve mostrar
eu ao general que serão de nenhum, effeito suas
ordens e mandados? o que tem de acontecer ha
de acontecer; e assim eu me contento e releiiho
vendo a forma das coisas, e sabendo quem as faz.
Depois grandes peccados temos nós outros e aqui

nesta (erra,que parece amaldiçoada, e cujo none
lembra os de nossos passados, aqui pagaremos
os nossos para que indo cora o andar dosi nnos
este nome de Itio das Mortes ao conhecimento
de nossos filhos, saibam elles que os crimes de
huns, se não foram pagos por outros, ao menos
sempre houve justiça no lugar de delidos, e aqui
onde nossps avós mataram morreremos nós outros,
não réos desse crime, porem de nossos mesmos
crimes*

Logo que os inimigos deixaram-em breve des-
eanço os cercados rccolhcndo-se ás casas da po-
vcKição, que p-uzTn.mi cm, esla'lo*<le detTeza, re-
tirou-se mador ''ueito- com metade dos seus para
hum alto, ou le como atalaya vigiava e provia no
que era uecesarid; e corno as cisas perto do forte
eram. de- rnuita importância, quiz. c.ommetler o
guardal-as a pessoas de reconhecido, esforço e
confiança, raar.daado. cli;. ..ar Francisco nn.e-.no,
Luiz Pedroso, Fernão Vitelo e o guia :. e como
chegassem os dois. primeiros deo-lhes suas ordens,
que elles foram executor cheios de alegria, por
que o-general os tornara destinetos coníiando-lhes
a guarda dos mais perigosos postos t ao tempo
que se retiravam entrou Fernão Vitelo- com a
cabeça embrulhada em hum pano, e o rosto tinto
cm sangue-

(>'lã arranharam-te os hnába-s, amigo ri-
cbador? dá-me gosto isso. por que vejo que I es
andasles por junto; linha eu, para comtnelter-te
hum negocio, porem como estas molesto

Vou a elles esta noite, general! sem me ío ...
soei medo da velha feiticeira, que os diabos
partam em mil fatias! I... mas custa a. ouvir certas
lerias de alguns, que nem. siquer tiveram huma
beliscadida, o quo não he grande roeomnmirlação
cá liara mim ; mas vamos ao que serve, de que
se lra'a..genoraI? alguma sorpivsa? estou promplo,
e contai que não serei só  tres bem «ie-i-ihtos,
quereis mais? eu. Bniz dos Anjos, o guia—

He hum. mao soldado! interrompe.) A-.nador
Uui-no..

E o rachador dco hum passo atraz:
Mao soldado, general?! pois quem se bate

como elle em. escalada com esses diabos de lo-
rasteiros, que são valentes, quem su. haie cinco
horas, e só por que quebra huma perna....

Quem? o guia quebrou huma perna?!
—• Pois não o sabeis?

Agora o sei; e he esse talvez o motivo por
que. não veio ainda ao meu chamado.

:VÍas sempre vos direi, general, que se o
guia Im mao soldado, bem mal estou eu , e
outros muitos
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Não, não'..' desdigo-me, por que minhas

pal.ivras disse-as o pensamento de que se negava
elle ao que linha para cncommendar-lhe; porem
como foi ferido, e n'huma perna, razão tem de
tardar.

Ah! quanto a isso deseançai, general; por'
que a perna não foi bem quebrada, elle move-se,
ainda que hum pouco engraçado, mas anda....
l'-)i huma dc todos os demônios, por que Braz
dos Anjos quebrou bum braço, mas não foi bem

quebra.Io lambem";"c'eu parti a cabeça, mas
'ftinguem lhe enxerga o furo  maldita velha
feiticeira! Porem,'que tendes a ordenar-nos ge-
nernl?

Queria entregar-te, e ao guia as casas perto
do fortim, para as guardantos ; porem estais fe-
ridos, e he de justiça que outros tomem esse
encargo, que ha de ser trabalhoso,,

Njs o tomamos, general; por que como já
vos disse, não são graves, as taridas, e mesmo
nem eu sei como eltas são.... maldita velha, que
se Kão fora ella estávamos a estas horas dentro
d» torto, e os boàbas todos passados a fio dc
espada.... que força, general! dois braços magros,
resecatlos quebrarem huma escada d'aqucllas!!...

Que estais dizendo? parece-me que yos
Iranslornou o golpe ,

Assim dizem todos, general; mas Braz dos
Anjos e o guia que não foram feridos ',a cabeça,
i- devem estar com juízo em fôrma, esses dizem
(••orno eu, e viram-na como eu

Mas quem foi que viste, e quem foi qtie
ei!es vira-",?

¦— A velha feiticeira, meu general, aquclla
que partio a escada quando já nao havia quem
nos impedisse a entrada.

Amador R-neno arrepeudeo-se de ter faltado
em confiar-lhe a guarda das casas, e eslava quasi
para mandal-o recolher ao hospital, quando o
guia veio confirmar as palavras do rachador in-
sistindo em que fora huma velha quem rebentara
a escada que elles tinham arvorado, e so-len-
lavam ; o general lendo como impossível o facto
narrado, mandou chamar alguns, que estavam
perlo da escada, e estes acabaram de fazer-Ihe
virar o juizo dizendo que ainda os ires vinham
pelos ares, e já se queixavam da velha, porem
qne lodo o arraial tinha como fabuloso tal ucon-
tecimetito.

Bem. tende conla que a velh» não venha
lançar-vos dos postos que vos entrego; por que
a cabeça vos responde por elles.

F que tal cs lá . mador ! ueno? disse o
guia safcindo; maldita velha feiticeira!!....

Fstà elle como todos, disse o rachador; e
a mim me parece, que será melhor não (aliarmos
mais em semelhante coisa; por que ninguém nos
acredita, e nós nos desacreditamos.

-^ |Je verdade; parece impossível que huma
velha quebrasse huma escada daquellas  mas
tu a viste, não,' rachador? -

Sc a vi? ! com hum lenço embrulhado na
cabeça, e.... talvez tu não reparasses, guia? vistes
que tinha na mão esquerda hum santo.Antônio
de burro?

Se reparei; até eu havia de jurar que o
santo meneava a cabeça.

Tanto não digo eu, mas que ella o tinha
na mão, isso he verdade; porem ouve, guia,
não faltamos mais nisto, por que Amador Bueno
esteve hoje a ponto de entregar a outrem a guarda
das casas; e vede que desar nos ia com seme-
lhante coisa! maldita velh, feiticeira

E assim conversando foram tomar conta de seus
postos, juníando-sc-lhes Braz dos Anjos, que como
companheiro na commum desgraça não os quiz
deixar agora cm novo perigo ; traz elles foram
muitos, huns que levava a curiosidade, outros
o desejo de se avantajarem em perigos; de sorte
que bem reforçado ficou o posto, por que mais d«
cem pessoas se dividiram pelas casas que os quatro
deviam guardar sós. A noite ia correndo, e como
não podiam dormir huns, e oulros não tivessem
somno, foi lembrado o acontecimento da escada ;
porem Fernão Vitelo não deixou que Braz dos
Anjos satisfizesse a vontade dos companheiros,
e cmno era preciso gastar o tempo em alguma
coisa, o guia se encarregou de concluir a inter*
rompida na -ração de sua maravilhosa historia da
Caiu do mor Io.

(Continua.)

-^H§>«s-ía3!S

lie supersticioso aquelle que põem sua espe-
rança nas formalidades c nas ceremonias; porem
he soherbia não querer submeller-se a ellas.

Melhor corrige algumas vezes a vista do mal,
que o exemplo do bem ; bom he acostumar-se
o homem a tirar proveito du lição do mal,
pois he tão freqüenta, em quanto que o bem
he lã o raro.

As invenções dos homens 3iigmentam de século
a século. A bondade, e a maldade do mundo em
S«' ral fica estacionaria.

Palcal.
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subiiraes,..sesti.lo. magçstoso,iinvenção digna dos \
assumptos que tratava, facilidade,de expressão,
exemplos bem escolhidos, doutrina solida, figuras
brilhantes, posto que algumas vezes atrevidas»

quando não podia conler os arrehatamenlosdo spu

genio; emíim huma reunião dc qualidades ora-
torias,, que : bem >, poucas vezes se encontram nos
ministros da Santa Palavra,, sustentavam-lhe o
credito de hum orador que hoarava a sua religião
e a sua pátria.

» Correm impressos muitos dos seus sermões,, e
o que agora dizemos, em. honra da sua memória,
lião se pode esconder á investigação dos amigos
da eloqüência, nem ser contestado por infinitas

pessoas, que rorriam a ouvil-o nas grandes solem-
nidades desta capital.. Exisle lambem o diploma

que a Real Academia das Bellas Lettras de
Munich lhe enviara, declarando-o seu- sócio, em
signal do respeito que consagrava aos, seus raros
talentos, ao seu rocrilu littcrario; ca palria sem-

pre justa para com aquelles dc seus lilhos que
honram a litleratura nacional, jamais se esquecerá
de pronunciar o nome de Fr. Francisco de Sam-
paio, sem aquella saudade, que lhe merecerem os
que concorrem para a sua illustração.

» A justiça que nos chama a tributar-lhe estas
expressões sinceras , depois de havermos dado
algumas lagrimas sobre a sua sepultura, não pôde
ser equivoca aos nossos leitores; pe- ue nnnea
deixaremos de recommendar assim ao conheci-
incuto do mundo aquelles Brasileiro', que servem
de honra á sua palria. O homem que não pude
sei- p*-; feito em tudo. nem por isso deixa de me-
recer louvores pela* qualidades boas que m- o.-
conhecem; t> quando sobre a campa da sepultura
se renovam com lagrimas os vínculos de huma
antiga amis-ide, por qualquer motivo interrom-
jdda, nem he suspeito o mérito do morto, nem se
pôde taxar de aduiação a linguagem de quem
fc'est'arte procura arrancar ao esqueci mon tu dos
túmulos hum noi.-e que de\e persistir sempre
na estimarão e lembrança de tudos os bons pa-
Iricios.

» Fr. Francisco de Santa The reza de Jesus
Sampaio expirou no seu convênio do Bio de
Janeiro a 13 de setembro de 18!Í0, coutando
poucos dias sobre 52 annos de idade. Honremos
a sua memória levando- o seu nome ao calha-
logo dos nossos illustres lilteratos. Cessem quaes-
quer rivalidades, ou desuniões, quando a justiça
clama sobre a campa deste distineto Brasileiro.
que honremos o seu mérito littcrario, até para
emulação dos que seguem a glorijsa ireiia das
lettras.

DONDE SE DERIVOU O VOCÁBULO AMO!* COMO
SE PINTA, E AS RAZÕES DE SUAS PINTURAS.

Os antigos em suas tábuas e escriptos, pin-
tavam ao amor menino, cego, com espada cingida,
em huma mão com huma tocha, na outra hum
arco e setlas, com azas nos pés e huma letra

que dizia: — amor meu, cego, armado e besteiro,
traz espada contra os homens, fogo contra as
mulheres, arco contra as feras, azas para ai
cançar as. aves, e nu para mergulhar os peixes.
Não havendo coiza que possa escapar a seu poder
pelo que o príncipe, -querendo saber as razões
d'éstas pinturas começou dizen Io :

Príncipe. —Vor levarmos "melhor este novel Io
do amor, qnizera confeçassés primeiro, com nos
dares razão, porque sendo seu próprio nome Lu-

pido, todos lhe chamâo amor.
Celio. — Chama-se amor ''invado d-Amaro,

que quer dizef, amargoso, porque quem ama, de
ordinário he triste, e coitado; lendo todos os
males principio do amor, como os rios das fontes
e as fou les do már. I assim, de mar se diz
Amaro, e d*Amaro amor; porque assim como ao
mar vão parar Iodos os rios, assim todos os males

param cm amor: e pelo modo que as fontes

procedem do mar, assim todos os descontes pro-
cedem do amor. Monde Sencea disse:—o remate
do louco amor he o mesmo que misérias eólios,

por ser condição do amor ter azas prra o mal, e*
ser cego para o bem. O •.¦p-gu chama ao amor
uuí, que se diriva de firtalesa, por ser tão forte

que tudo alropella, não havendo estado isento a.
seu poder, e ínrea.-.: se iiá.i digau, !)avid,reie
pi-.,pheí.;. O. rui:, e lsh i ;ies sacer lot"-\ - alem ao
sábio, -ain,s,:ii forte, os velhos de Susana,
Absahni com as madrastas, amou com a irmã,
o !,":tírioo i om a em.h.ida, I udas eom a nora.
l.-a^ eiíin a:-. íiílooe Nino com a mãi.

Dão nome de Peas ao amor, por exceden m
todos os seus eÜVitos, todo o curso natural : e
como os antigos poetai, considerando a rudè/a
dos homens de seu tempo, e quão apartados \ i-
viam da política humana, mi raeciooal, ir.seu-
laram as fábulas, para que debaixo do vellamen
dVIlas, assim rumo por debaixo de vidraça-- truns-

parentes encobriram as verdades que lhe pre-
tendiam ensinar, e deleitando-os pouco a ; ouço
os reduzissem a me.hor vida. .\esle tempo, que
o mundo estava estragado, foi feilo amor H-eos,
a volta d'oiilros muitos, sein mais respeito que
mostrar aquella gente grosseira, o poder que esta
paixão leu: em nossos sentidos, e potência. H coei-
siderando o poder d'amor em nossas vidas, visse
clarametUe o po ler de seu-- mil.gr™-, mas todos
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em nosso damno, altribuindo-lhe a deidade por
viver no fogo comoSalamandrá, passeia pelo mar
de nossas lagrimas como Delfim. -

A razão de matar sendo Deos, foi porque a
tnorle e o amor no principio do mundo, moravam
ambas em huma própria casai e como ao amor o
fizcrão Deos, foi tanto o alvoroço, côm que se '

subio ao cèo, que ao despedir-se da morte, com
inadvertencia se locaram as aljavas, e assim amor
dá a morte aos mancehos, e a morte dá amor aos
velhos;porque quando quer levar alguns desfecha
n'«ltes passad^eres amorosos^ tornando os velhos
namorados, para mais presto os poder matar; mas
11'isto discrepam: que a marte mata li utna só
vez, dando huma so morte, e o amor a cada vida

Klá imlSensas mortes. \ao havendo estado 9eguro,
as frechas de amor, por elle ferir com as da more,

*e a morte com as "do amor, por ser o mesmo amar
que não ter vida; e de mais que amor he com- ;
tparado à morte por ser lão forte num como o
outro: assemelha-se ambos pelos cffcitos que
causam na despedida, a morte aparta a alma do
«corpo, o mesmo faz amor, a morte priva dos sen-
4idos, amor os disparata.

O pintar-se como menino, he por mostrar, que
t» amor, com interesse de qualquer pequeno
•deleite, como menino leva ò amante 4e hama a
•outra parte, fanendo «Pelle mil fogos, como me-
mino por homa maçã, que he o aureo-pomo da
'formosura, também por dizer e .pin-friia 'cem a
ibrandura e natureza do menino, porque q*n>m
«procura o alheio amor, com lagrimas e ternnras
ide menino deve obrigar, e nao com forças; c
;assim como diante de hum menino, ninguém
¦repara em sua honestidade, nem se resguarda
«em matérias de segredo ; assim onde ha e está
amor, tudo se facilita e nada se esconde. Também
porque diante de quem ama^ satisfaz o amante
com lagrimas os aggravos, como menino que não
dá outra resposta quando commclte culpas ou e
arguem, se não lagrimas. He amor menino peia
facilidade cora que se alegra em suas tristezas,
¦e se lhe reprimem as lagrimas;pois como menino
«o meio do maior choro, se !«« fazem hum afago
se ri, assim o amante na força da maior tristeza^,
se alegra com qualquer favor, e o "mesmo em suas
iras, aplacando-se e passando de hum a outro
extremo, com facilidade de menino, e com a
mesma voz, dá mil louvores e quanto lhe pedis,
tendo-vos, como menino, pouco anles dito mil
nomes e infâmias.

O andar nu, he por fingirem os poetas» que
o amor he filho da pobreza, a qual nâo o po-^
dendo crear o engeitou a Vcnus: ella vmdo-o lão

formoso o creou e adoptou, significando n'islo, que
o amor ha dc ser tão liberal, que fique pobre
por enriquecer a quem ama : e por isso se pinta
hum, porque quando o amante he todo de ouírem,
razão lie uãs tenha coisa que não seja da amada,
que quem deo o coração, e foi liberal da própria
alma, não deve ser avaro da fazenda ;sendo certo
que quem pouco ama a poucos dá, e em nada
repara. Pinta-se nú, porque quem ha de dar
o coração descoberto, como o poderá fazer vestido?
Pinta-se nu também, porque no mesmo ponto
que se entrega súgeilando-sc, se despede da razão
de livre aívidrio, e de todo o curso natural: o
que se mostra em Hércules que tanto que amou
a Sole logo se despio das armas e dos vestidos,
que erão assombro do mundo, e castigo de ty-
rannoS.

Nino If affciçoado de sua mãi Semirames
trocou a toga real com ella, com que a mãi ficou
governando. A.hilcs por d gosto a leydamia,
a quem amava, chegou a despir seus vestidos,
e armas valorosas^ por vestir roupas mulherís.
f.eandrô se entregou ao mar nú (própria pintura
de húm amante, que assim se lança traz do seu
desejo), por hir mais desembaraçado nuscar a
<Ero, aquém de veras amava, também se pinta
nu, por denotar que o amante he a própria po-
bresa, pois por mais que possua sempre lhe falia
o melhor, que he a possessão de quem ama, e
esta foi a necessidade e falta, que Obrigou a Paris
a roubar Hellcna , Jason a Medea-, Júpiter ,»
Europa, Fltitão a Euricide, Theseo a Afiadna,
e arriscarem seus estados Marco Antônio e Ro-
drigo por gosarem hum a Teopalea e outro a
Plavia Cava; também se pinta nú, tanto por
mostrar que domina no mar, onde mergulha até
aos peixes, como porque a amor não ha nada
escondido, nem roupa que o possa esconder ao
mundo.

Pintarem-no cego com olhos vendados-, he por
se não saber governai* nem guardar dos inCon-
venientes, que se lhe offerecem, por não ter o amor
hrz nos olhos, para distinguir o bem do mal, tendo
d'ordiriat*io a hiwn por outro-, tanto qúe se affeiçòa :
e assim não vê o caminho que leva, tropeçando
a cada passo em mil misérias. Donde diz O rifào
—hum cegoalraz d'hum menino que vôa> nãú pôde
chegar a parte onde não caia, por mais qúe o guie
ao cèo dâ formosura; porque a gloria d'ella
muito preste desfalece, comprando hum breve
delicto, a troco de mil trabalhos è perigos, sem
ter olhos para vèr o que dá, nem quanto lhe
custa a Iroca, com que tudo se troca depois em
arrependimento. — Donde o amor he similhanté
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ã perdiz, que escondendo a cabeça ao caçador
deira lodo o corpo de fóra» onde a matam: quo
como ella nãft vê- o- caçador, persuade-sc que"elle 

não o vê a cila: pelo que disse o..rifãoi;
— cuidam os. namorados, que os, outros tem os.
olhos quebrados, - também os olhas são hum
labyrinlho, dos mesmos olhos, e o amor cm quanto
«a pintura hc humano, se lapa os olhos, porque
por elles senão perca,,c se entre em si mesmo, por
ser certo que pelos olhos., entea aoxocv lío^de veio
a dizer, Cáspio ;

Be ver-sc nasce cNhabíar»
í'ol hahlar cl atrèver-se :
liei alrcver-se cl perder-se,,1 
Y dei; pcrdèc-^tí ei t"nl|ámiajr>sev

E respondendo aquém pergunta como he amor
cego, seelh? nasce de conjicc^meuto.. I esponde^se,
ser verdade q^e o, amorna» he cego* antes, tem
eem olhos com.q /• jegos,. esp eljcs não foram, nem
nasceram çegan.do^ por ic nublando o entendi-
wiento, razão, e juízo», com qu.e não fa?, distinecão
fie huma a OUlra coisa,. fechando, os olhos por se
i>ãô governar amor pojf elles* mas pelo. desejo e
appotile., Ji assim como, o desejado gosio ou for-
nmmra tudo cega,, assim amor a ludo tapa os
olhos;, e çoiim, a luz-, çéga,. assim. a. formosura e
amor cegam o. cu.tcndim.cnto; tombes* se pinta
Ç.'go, porque os. cegos são os majores, namorados.

P.ntam-no.com tocha na mã.o% peb», incêndios
<5ue causa esla paixão, ruribu,ud;n.:. sendo fogo.
agradável1 pela. luz- que de si lança, mas pela
quenlura intensa dolorossimo; e assim a primeira
appareima do amor he aprasivcl, e causa deleite ;
mas depois p uso, e-expmeueia de seus.cltei;ios,
atormenta incomporlavolmenlc ; e como osantan-
tí?s eegos da appaxencia e luz- d'e-siê- incêndio,
como borboletas se ab.ra.sam na. luz,, que para se
alegrarem buscaram e escolheram ,, q«aj Peruo
to seu tpuro. de melai., l.slc Cogo. hc iu.íerm.l,
porqneabrasando a. aJma não consome o empo;
be.raio; que sem. Iclxar. signal da.ferida no ex-
tífrior que IM não, faz resistência,, despedaça o
coração como,mais,forte e dispofoAsua violência.
E.em liin.am.or, he. fogo,p,)1vCreScer com a matéria,
e de huma pequena faisca sua resulta grande
WiCPndioK c- assim como. o. fogo. aJUcadn,, não tem
i;ernedio. se não lançandorsc-l.h.e terra, em cima,.
assim o ü>gp„ de amor não. se malta se não na
sepultura..

ifintu-se também amor-eora; ãr,co o saltas,, não
SÓ por mostrar, sei; soij costume,, que na guecraIje o fogo e sangue;, mas poc denotar, que os raios
«tos. ol^os., qom que fere nao tem reparo, e sá.o

penetrantes, por serem seus tiros e effeilos muito
velaccs„ pois pondo-se os olhos na formosura,
logo no mesmo instante o amor fere hum cora-
cão; porque assim, como o experto caçador fere
os. anirnaes. e aves, assina amor ao& infelices
amantes: e tenta>eomrmais: crueldade, quanto
he mais certíssimo, 'jm assentarem todos seus
liros no alvo do coraçãa;« assim-, como a ferida
da seita causa liehlade, assim quem põe todo seu
cpntentamertloc exercício cm amor, e dYIle he
fcridOv depois, qualquer desengano o torna tão
confuso e envergojijhado, como homem assigna-
lado c disfoirme.. Tamforta se pinta com arco e
seitas* por significar a velocidade das palavras
amorosa*, qüecem tanta pre&lesa ferem, e rendem
corações^ ^

ü, piulal-o, com asas, he per denotar que sus-
tentados os amantes nas peimas de seus desejos,
vòãa pela ar de suas espera'"; s \A%, prometten-
do-se com eltlas, voar ao, céo,. e qual vaco caiem
depois.oo abysmAde diversas desventura.. E assim
como as. azas, da esperança levanta o. amor ao
amanle as, nuvens,, e com as- do temor o abaixa
á terra, assim como a mesma iigéiresa„ discorre-
o pensarTjentft de huma a outra parle, voando
com a imaginação a<onde aslâ a consa amada..
Também se pinla com azas, por mostrar que da
poder, da amor ninguém vive seguro^ pois.obrigou
a Júpiter-a ir roubar-a Ihqilvae.,. á torre mais alta.
e- invencível, onde estava melada, pois. voando,
amor tudo.ajcan.ea,, tujlo facilita, e a ludo chega,,
entrando em todo o lugar,.de que he bom. ex.cmpio.
a. rniuha Porigrina.^

í&#®Jo

Andam muitos ao,lado.dos príncipes inclinan-
lo-os. á que sejam, liberaes., aplaudem o qtse-
lesfruetam , e como. Hslcr-cssadus. em o desper-

\ dici.o, iií.q, querem que houvera modo em esla.
; virtude,, ninguém pôde negar, que a bcuilicencia,

he companheira Lnscparav.el, da magestade.
R a liberajid ide hum meio entre dar, e

receber; exceder he suporfluo,. não dar hc ser
avaro,. com que esla virtude daria o que lhe

\ falta,, como-, o, que lhe- sobra,; que quem gasta,' üiconsideradamente em o, supérfluo , lhe hade
ser precioso, pedk depois, com. vergoidia para o,

\ necessário..
Saiba o poderoso H que o melhor modo- de^

dars htt evitar o menos,, que poder, este he-
o repartimento mais igual donde respectivamente

_ leva lauta o, pobre como o» r.Lco«.
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Tle muito do intento a resposta , que hum

soberano deu a Morasça gracioso louco, pergun-lando-lhe porque não dava a quantos lhe pc-d iam ? Sc a todos os que pedem desse (respondeu)depressa pediria eu.
Muitos sabem pwlir (disse Seneca,) porem dar,

mui poucos, e devem haver olhos para ver o
que se da, senão para ver se se da, c muitas
vezes -ficam em as mãos de quem as reparto,
sem que gozem os sujeitos subditos seu allivio.

Nao se hao de dar os postos para as pessoas,hao-sc dc buscar pessoas inlelligeiilcs, e hene-
méritos para os postos, por isso adverte Pedro« regorio, que quando os príncipes dáo vejam a
quem , e quem , e ainda o leinptt em que se dá.

Queixa-se Pedro Crcgorie, de que ha alguns
príncipes hypq-rilas dc Iiheralidades, que affee-
lando-a em a apparrticia, para se fazerem bem
quistos, nao a conhecem cm o aflVclw-., offere-
cem, disse,, quanto lhe pedem,, mandam,, que se
pague quano offejeceui;. mas as suas ordens não
se cumprem.

Imperador Theodosio merecia todo o lou-
vor. cujas obras eram tão pontuacs, como as-
palavras tão promplo em o comprimento eutno
na offerla, e o .exemplo o Imperador Maximiai o,

príme:to;, cuja voz commummcnle, era que a
Fberalida e não hatia de esperar as vozes do
pretendente necessitado ,. tão promplo havia de
chegar o soecorro, ás nulos,, como os olhos i

ecessidade..
edro liregorio havia lido em França hum

] enrique 3." , que em esta maioria foL fòij eífioa-
tissimo,. que as graças que se haviam de, fazer
co-ri.-m sem embaraço,, nem replica,. e assig-
i ando-as. e de\e ser assim,, por que (como disse
fr.as i .oro) he pesada codsa ,.' que teiiVa. obsta-
stilos a grandeza reai, em o que aogi libera-
lidado dispensa.. (Mtis.daliijb.Pub.)

&. <S^3íil31& 1KD3 ÍBSffiBlfilfiASa

ROMANCE HISTÓRICO..

CAIUTCMl V..

A' cata do morto..

E foi elle conio.sempre-
Cuninlio tia perdição;,
Jfíis sugií;iiu-llie as passadas
A sua condeiiinaçao::

E fui visto marte © negro,.
Mais negto que hum carvão,.
Antie pedras, aiure her,vas>
Fura de ijüvaaião;.

E não teve sepultura,,
IVein siqjie!; leve oração u
&tj'alina caliiu uo inferno,..

Elle upotiBt-.ceo aoc-hat».,
(Trovas pogulavies..)

— Em que ponto iãmos nós, quando toi inten-
iisompida esla mui verdadeira, historia que vos
«stou. contando?;

E todos abriram a hoeca para responder ao
guia; mas como esta pergunta manhosa só tinha
por fim apreciar o gráojle altenção dos ouvintes,
e dar-lhe huma idéa da felicidade de sua memória,
o goiaba, sem allendcr ao que diziam, proseguio:

—- Bem sei eu que todos estamos na obrigação
de responder aquellas perguntas que se nos
fazem; porem amigo B az dos Anjos, aquella
que me fizestes he tão fora de razão

Como fora de razão ! pois querer alguém
saber se Paulo, Sancho, ou Marlinlio....... ora
supponde vocês todos que eu contasse huma his-
toria

Já sei o- que he, interrompeu o rachaor ;
a bisão, esto doente, o guia zangado, e tu com
pouca, vontade de ficares a pé dando-lhe a lua
praça porem Ittdo isso não tem coisa alguma
com o mineira j.udeor e com a velha que se
encolheô! oito dias, o quo ne custou bem a
engolir.  mas como cila apparece agora com
suas carnes naturaes,. vamos adiante com o caso
e nada de enfados..

He isso, disseram alguns; porem houve
no rancho quem- resmuneou meia dúzia de chás-
cos pesadetos em tou vor. do ínlen s- e ro goiab;;.

Ora não quero eu que se tome em má
porte o que disse ; e sempre vos direi por me
desaggravar- que muitas vezes lenho dito que
raíiei.. e conversei eom Jayme Cosme....

Que não era lá. para. dar muita honra tal
aíhizadc_

Nem; digo menos, Fernâo Vitelo; mas
quero que vos lembreis do que digo, ou do
contrario Oca reis sem- ouvir-me..

E como a cortezía já vem de longe, houve
tal malinada de cumprimentos, que abafaram
a. voz,, do guia..

Bem,, bem Lhe isso„. nem mais nem menos,
c fique de boje em diante ria vossa cabeça que
quando vos eu. disser- he verdade , podeis
melíer as- mãos no fogo:. vamos á historia.
Como vos eu. ia dizendo., o. judeo ficou hum
pouco- desconcertado a m a, vezila ; e depois que
lhe fez o agazalho. mais-endiahrado de palavras,

; saltou-me no. pescoço do velho aun as mãos com
lenções de esganabo:. porem,agora overás-roixo,
vermelho e negro.com a torça que fazF, e o velho

;a rir-ao como. hum.- Rcrdido.-e a. velha sem se
lhe dar do. que faziam ao marido, porque estos

idois velhos tinham sido casadas, cá. neste mundo
a velha desenrolava, de hum. sambará gedacilos

;? negros,., e hum pu branco*, e tantos sacou ella
que encheram a casa até o teclo

— EL tudo isso dentro de. hum samborá?.
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Pois era hum samborá do outro mundo,

que grande duvida há nisso? as coisas cá deste
vallc de lagrimas passam de outro modo; mas
vamos andando.....

Olha, disse 'hum baixo, o guia nâo perde
orcassão; parccc-mc que elle sabe dalraiipolina
do cravo escoslando no lasão.

Fez a velha huma ruma dc pó branco,
entremeado de us pedacitos negros, que logo
sahereis o. que era, fra a numa em quanto Jáyme
Cosme apertava, o gorgomilo do velho; mas
logo que ficíiu~ vasiô õ sámbôrá, ábrio este á
boca e mandou jium sargento á caíra do judoa,
que se foi dc costas no chão, por que a saliva era
puro fogo do iiifer.no ; « antes que elle tivesse
stem;p» de levasitar-se, •cahiraiiv-íhe em cima os
dois, scgirraijdo-o por .tal turma, que o pobre
parecia estar cm humas talas ; depois a velha
pegou de huma cuia, e ericheo-a de fubá, que
era o tal pó brauro da ruma, pondo-Ihc em
cima um 'IsjcjJo de carne do scrlão, que eram
¦os laes pedacitos negros de que vos fallei, e j
abrindo a boca do judeo despejaram-lhe tudo
pelas goelas, grilando ;

Th mos destes de eomej-» .aqiui ite damos
de comer!

E os negros disseram o mesmo, e houve nova
contrada^iea ; então o velho segurando cm Jay-
me Cosme pelas pernas arrn.stou-o à roda da
sala, que como vos disse tinha alargado prodi-
giosamente, largando-o perto da ruma, onde
começou novamente o banquete

E não dissestes que o judeo estava doente
no seguinte dia ? perguntou o rachador.

Assim fei.
Huma iiidegeslão
Cautella, Fernaoj Yilejo ! o guia não sabe

as Obras de Misericórdia.
|)eixa-o, caminheiro; depois do suecesso da

escada tom razão de dizer mil parvoices : não
s.iheis que o chão bulio-lhe com os poucos
miolos que tinha ?

Respeito do suecesso, não fatiemos com
tooês todos, por que vireu-sc-vos o juízo.

Talvez que sim, caminheiro; poreju o.fim
da historia? disse Braz dos Anjos vortando-se
para 4} guia.

Para nâo repetir coisas semelhantes, con-
linnou ji goiaba, vou dizer-vos de huma vez, que
toda a ruma de fubá e de carne entrou uo bu-
clio do judeo; e depois o velho to.nou-o pelo
gasuate, dando-lhe tão formidável aperlão, que

o deixou por morto estendido no chão, onde
foi encontrado no outro dia todo suja, e como

pescoço negro e inchado como o do velhinho; le-
varam-no para a cama, porem como aquelle cor-

po era de ferro , Hum mez depois já elle as-
sistia ao trabalho das lavras, c com o relho
fustigava sem piedade os negros. Tres mezes pas-
saririn sean ^novidade para Jayme Cosme, tres
mezes -que elle gastou cm trabalhos prodigiosos
e lucrativos por que tendo comprado por huma
bagatella as vertentes de huma serra, que lhe
ficava perto dc casa, e aquclla mesmo por onde

(O levara a velha, fez huma coisa que nunca
se tinha v'isln cá nas Minas, hum caminho cora
paredes e abobeda por debaixo do chão, que
elle chamava galeria, e que bem ilie pagou •&
trabalho com a grande copia itooiro, que achou;
hum dia de 'janeiro do anno de... não melem-
bro, hum dia, que elle empava chegar ao grosso
de huma vca i que os trabalhadores seguiam,
descuidaram-se das escoras, e veio abaixo hum
dilúvio de terra e pedras, -que matou boa por-
çao de escravosz deram-se logo pressa em de-
senlulhar a galeria., porem qiuanla snais cava-
-vam„ tanía mais terra cabia, de sorte tqse em
pouco lempo .aferio-se huma cova, que do meia
da serra olhava para dentro da mineração, e
Jaftae osme deixando a entrada, estabeleceu
escadas e roj danas para descer, servindo-se delia
-eomo se para o elTeito fora concluída, ficando a

porta da galeria para sahir o entulho. Dias pas-
sados, indo o jsadeo examinar os trabalhes de
manhã cedo , entrou pela galeria, c fui andando
até debaixo da Cata; parando ahi, como se
abaixasse para tomar huma mão cheia dc cas-
caibo., sen lio sobre a cabeça hum ruído, aquelle
certo rui do medonho, e levanlando-a vio que
vinha descendo hum corpo aos saltos pelas pe-
dras, deixando ali um braço., acolá huma perna,
mais abaixo metade da cabeça, n'-nuIra banda
as tripas,, e o sangue a pingar-lhe na cabeça
delle Jayme Cosme.., hum sangue tão quente,
eoino azeite fervendo.,, e o judeo como amar-
rado n'aquelle lugar, sem poder desviar-se:

quando os trabalhadores chegaram foram en-
contrai*-© em suores com os braços levantados
assim a modo dc quem quer segurar huma
coisa ,que vem ca. h indo, e com a cara cheia do
pregas, sendo elle ainda moço, quando muito
teria quarenta annos. Chegaram-se perto delle,
c mal que lhe tocaram dco hum arranco me-
donho e cabio redondo guardou a cama ai-
guns dias, e depois foi novamente ver os tra-" 
balhos, por que tamlem não tinha outra coisa
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em que gastar o tempo.. Huma tarde foi elle a
entrada da Cala... ,-...-.

Mas, quando passaremos nós ptir esse lugar
feio? perguntou Braz dos Anjos; tanto nos dis-
sestes dellc, e ainda lhe não pozemos a visla,
como he isso?

He como mandou Amador Bueno da Veiga,
respondeu o guia; sabia eu que iríamos aos
Pousos Altos a fazérilás; conselho de paz* apezar
de lhe chamarem todos de guerra? Kis ahi, a,
nossa marcha de flanc«, que levávamos, punha
em alguns dia* a cjmsma dos hdábas debaixo
de nossas espadas; esle (tosvioj esta marcha de
dezaseis dias de ¦ uaralingtielá aos Pousos só
para dar á língua entre gente....

—.. Oláí! interrompeo o. rachador,. pois a ca-
beca de pensamento já perdeu cm teu animo?!
não eras tu quem a pei to j, descoberto o doffénr
dias .contra o que eu dizia,, c os outros?

(Juandoi lu iãllítvas- sem razão mister era
que eu o deffondessc ; porem depois que Fran-
cisco. Buenoj.e Luiz Pedroso me contaram o,
resultado do conselho,de Pousos. Altos , fiquei
hum pouco frio.

Porem, não. vejo eu que o conselho de
guerra de Pousas Altos fossedesairoso para aquelles
que o. tiveram ;•: par que,, se nós viemos ás
JUnias;.creio bem* que não Ioi-.* para inskaría: bar-
baridade- da hum Rento do. AmaraK.. não me
olhes tu assim,, rachador, pois que Ia.na capão
me ficaram dois tios ,.hum cunhado,.c muitos
amigos!! Cual de vós depois d & ler consentido
na entrega das armas de hum inimigo lhe havia
de. fazer fogo, quando elle estava desarmado!!

t)h! isso nem se falia a paulistasi. cia-
moram todas.

— Pois bem, Tento do \maral Coutinho man-
dado por Manoel Nunes Vianna em soceorro
destes-mesmos boábas, que, alli lemos eticur-
ralados entre aquellas fracas paredes, não con-
tente com livra 1-os do justo castigo que de nossas
mãos mereciam, levou-se, daqui cinco léguas e
a tempo que nossos parentes e amigasse diver-
Liam com o cxerekio da caça deo nclles com
fúria obrígandoros a recolherem-se a, hum capão,
onde tinham seus alojamentos; investem com a-«
malta, cercandora,. porem huma descarga de;da-
vinas fez nelles bom effeito, deixando por terra
huin valente negro, e feridas muitas pessoas;,
os sitiados como. eram poucos paru mil •¦ homens-
que; Bento do raaral.mandava, enviaram no dia
seguinte hum boletim com bandeira branca pe-
ditido bom quartel e promettendo entregar as
armas; e que fizeram os boábas, que fez Bento

do Amaral mais certamente? consentio no que
nediam, e perjuro,. depois que os teve sem ar-
más, bradou, para os seus sectários ¦ « Matem
esses lyranos que tantos males tem causado aos
forasteirosl » E haverá ahi por entre nós algum
Bentojdò Amaralfítíutinrio?! O que he que Ama-
dor I ueno fez nos Pousos Altos cm conselho
dè guerra que ahi leve? Viemos ás Minas bus-
car meio com que restaurar a opinião perdida,
eas fazendass que cá; deixamos; ora o conselho
assentou que todo o boáha , que rendesse as
armas> com, tão humilde aoção satisfazia ao re-

\querido,, e que tirar-lhe a vida seria huma
lyrania,. como; he que vós outros sem mais razão

ique acordo vos levantais* contra vosso coração?

; — A> coisa não he tão bonita como lu dizes,
caminhctiro;. eu cá sei como as «coisas são, e
como cilas sc fazom ; cria o corvo que to hade
tirar o olhos salva a cobra que enlaçará teu
pescoço...

lüze do huma vez-,, guia , deixai ir os
boábas sem armas, que elles tornarão com
alias!:!:

¦i — Pois-r então-mandaií dizer. aos. do forte que
;rendam as armas,, e depois acabai-os!

E então!? faz como te fizerem...
'— 

j^it0 ]á! clamaram alguns, isso não... ma-
lar á falsa fé... prometíer e faltar...

He a mesma coisa...
Oh! o rachador não he paulista.
Tão bom como tu!

E o negocio ia acabar em mal; porem o guia
impo?, silencio continuando a sua historia.

Basta , basta ! disse elle com authoridade;
deixai as coisas correr, seu termo, que o que
for hade. soar:-, se quereis ouvir o resto, calai-
vos , por que nao sei eu quando teremos tempo
de ouvir c coutar historias. Tende paciência, se
não pudesteis ver a Cala do morto, que já fica
hum pouco longe; a culpa não foi minha, e eu
não fallo mais aa causa... Hum dia de tarde
foi layme Cosme á entrada da Cata, como já
vos disse,, e mandou tirar buns simples, ou es-
coras, que seguravam a garganta , vendo como
se, executavam seus mandados até o fim; e cie-
pois que os trabalhadores acabaram, e que já
se iam retirando porque sc avisinhava a noite,
estando elle de c«stas voltadas para *a borda e

perto delia, ouvio aquellc ruído feio e medonho,
e, como..se desviasse hum passo atraz cahio den-
tro com horroroso fracasso,, rcbi.a.ido por-as ser-
ras ao longe as maldições e blasphcmias de sua
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boca... e de*:ois li em baixo pelas entranhas da
terra iium grilo de morte! No mesmo instante
pela entrada da Cala sahiram nuvens dc fumo
negro entremeadas de labaredas dc fogo ver-
mciho e azul; e lá dentro ouvio-se huma es-
tropea ta tão grande, que os baleeiros, que tor-*
navam aos grilos do condemnado, fugiram cheios
de-pnvor para bem longe, c nf.iica mais se che-
guu pessoa alguma quer á entrada da galeria '¦-,

quer á da Cata. 'Assim pagou elle por tudo o
cjiie tinha feito, e cüm usura....

— Que barulho he este lá fura?I disse e ra-
ehador,, ievantando-sc,

C com effeilo grilos, e tiros, o retinjr de*s-
fiadas, e o estrepito de eavaitos se ouvia na
.-r,ua$ fi fago entraram dentro das casas,, que os
!pa.u'Hsítas guairdavam alguns destes, que deram
a cerleza dc .que os boabas lendo sabido do forte
em sortida, com desasseis xavallosacominelliam
as guardas avançadas; linha o guia mandado
abrir por dentro as paredes das .rasas, dando
assim passagem «eommpda ,e segura de h.umas
para outras, e chamando a si alguns dos com-
pinheiros voluntários correo a fechar as portas
que davam serventia para s rua, repartindo-se

t depois por os lugares de mais perigo ; em quanto
islu.se executava, o rachador com sua impcr
tuosa e desacordada valentia, seguido de alguns
sábio a campo, lendo como covardia ferir os
inimigos em seguro, desprezando por ignorância
as ordens de seu superior; iam em sua com-
pinhia, não como subordinados Irancisco Bueno
acompanhado de hum filho de poucos annos, que
logo ao sahir das casas foi ferido porhuma bala,,
de que o pai o reprehcndeo, tornando lhe elle
que para tão generoso suceesso linha -enlrado na
P"íeja, que sustentou alé o fim ; ia lambem Luiz
Peír so, valenle e «usado, afora outros muitos
de qu» não j lidemos colher os m mes. Começava ;a
clariar o dia, c como as sombras escondessem o
numero dos boábio-, que a ea\..llo pareciam mais
fio que com effejlo eram, -aquelles que haviam
sabido a lhes fazer rosto conscrvaram-se na def-
fensiva protegidos pelos tiros dos companheiros,
que das jancllas molestavam assaz os inimigos;
porem logo que dislinclamenle puderam conhecer
de seu numero carregaram sobre elles, que sem
dar coslas foram deixando o campo, reliranda-se
pari o largou, onde cm lodo o dia pelejaram
ferida mente, pondo a noile fim á contenda com
a moííe-de quasi Iodos os forasteiros, não sem
riamno dos paulistas.

Kccolhidos estes as casas, enviaram hum pro-
prio ao general com a .relação do acontecido, j

| pedindo munições por que as que haviam tra-
zido por poucas licavam gastas, escolhendo dentre
si a Fernão Vitelo para -ir oni a mensagem, o
qual indo á presença de Amador Bueno, comu
esperasse ores e honras para si e o* coní-
panheiros, flcon bem sentido pela frieza com que
foi recebido; acabada a mensagem ,-cohheceo o
rachador pelas faltas do general, e sua res-
posta, que estava com anin o de levantar o cerro,
e retirar-se, ou porque a disn rdia lavrasse entre
os cabos maiores , ou que se l ;messe dos mo-
vimeutos que em Villa Bica se jazi.tm de ar-
mamentos e levas de gente com voz de soecorrer
os forasteiros do Rio d,as Mortes , e que vista a
tenacidade dos cercados poneo inicio daria a
continuação do cerco; tornando se o mensageiro
para as casas com tão desanimadora noticia, (oi
recebido dos companheiros diversamente, achando
li uns a resolução do genci„t boa., ehamando-lhs
outros fraqueza, de sorte que se principiara pelos
cabos .a discórdia^ findara pox os soldados, cora-a
sempre suceede nestas guerras onde o mandar e
obedecer njo he hum direito, mas huma vontade.

Conhecendo alguns que a diversão nos ânimos
podia trazer a rui na ao .exercito trataram de
aplacar estas discórdias, mas como era misler
dar bom molho a suas razoes, cheios de or-
gidho e de cegueira iu 11 anumiram de tal sorta
os que já estavam , c os que por momentos
vinham -chegando com a nolic a da antecedente
sortida , que se resolveram a ficar tomando a
si o resultado d-a continuação do cerco; c aquelle
qoe mais inlluido se mostrava era Luiz Pe-
druso, que cm este discurso acabou de resolver
os indecisos.

-^ Csta era nossas mãos a victor ia, disse elle
com arrogante soberba, eobardia será que deixe-
mos o inimigo ja proslrado e quasi rendido;
auseiiem-se os "companheiros 

, e caberá maior
goria aoS poucos que vencermos, e p„ra que
assim aconjoça, não temos necessidade de seu
auxílio, pois que nos tem ensinado a experiência
que sem esses que na atataya ficam poderemos-vencer o inimigo por que alé agora temos pie-
lejado sós, reduzínda-o ao miserável estado em
que se acha; e se nos sustentamos a braços com
tantos por que não renderemos os poucos, que
agora existem? I iualmente, se também vós que-
reis pôr nodoa .em vossa fama, deixando cobardes
o campo da batalha, ide-vos, que não eu ; me.-
lhor me será ficar aqui morto, duque apparecer
com desar de fugitivo em S. Paulo!!

(ConUnua..)



fffl 08TRNSCHI BRASILEIRO;'
tas trepadeiras, e d'essas lindas flores do tmQa
cér da inuoecncia envergonhada.

i-òbre huma lage de grani to. azul
mal polida,, destinada talvez para Jestal de
algusaa sentada huma formosa mulher,
cuja porção descoberta parecia pertenceria huma
estatua, fundida dc metal coriulhio — de ouro e
bronze,-r- no molde de algum artista gregos 0s
anjos aquellas ruínas;sem entulhos;,
liaham Gollocado sobre ella hum manto :bi-aaco^
ã^sei^ihanraadosquexpóq alimanhaa icom suas
neblinas, sobre os cabeços dofembntes. Visâoído
oajrdjiHtlhdp;!:lilha, do céo;blrcálisnçâo de liúm
sonho! I-,i exclamei caminhandoc aA largos passos
para, o preeioso òbjeelo, qüaadq» reconheço; com
surpresa-a desconhqeida de cabellos e olhos ne-
gros como-o jacarantlá. ^ão era a primeira tarde
de ,• verão que aquella moça se sentava n'aquellc
lugar, nem eram novas para ella aquellas ruínas.
Ni; maneira inlelligenle e pausada com que pas-
sava os: ollios de huns a outros lugares, conhe-
cia-je que tomava contas aos dias passados depois
uaflsua. ultima visita, das mudanças causadas
qas folhas dc acanto, c nos perus dos capiteis.
Parecia comprasci-sc ao ver já em flor o botão
que dias an!es apenas a annunciava, e ao vér
murchar a transitória trepadeira, hontem tão
verde e louçan.

E como não vaguear com os olhos, por onde
aquelles tão negros e melancólicos vagueavam?
Enl distancia respeitosa, sem delia ser visto, e
sem ao menos respirar, para não afugentar o
sonho em que parecia absorta,.segui eu lambem
com. a vista ns fiadas dos arcos da alinhada porconcluir, e as plantas, parasitas crescidas, sobre
cites-.-. E ao contemplar aquelles objectos, sentia
nascerem mim, hum seulimcnlo de respeito,
hu:.!ia espécie de religiosa tranquillidade-, — e=
minhas, idéas hum. momento antes lão IreviJtes

e incertas se concentraram cm huma única:—
o poder do tempo. — Tudo nasce-, cresce , e
morre, debaixo das azas do tempo; -do tempo
de huma mânhâa como as flores;« do tempo
do .alguns annos como o homem; do tempo de
alguns séculos, como as nações e seus raonu-
menlos. Com o porvir, as cidades americanas
escarnecerão das grandezas europeas com a gran-tíeza; de seus palácios, c de seus templos, or
emiquanto, o tempo tem já feito na America,
a/ohra; mais impia que pôde fazer, sabre a
virgindade jucunda de seu solo -r. semeou-o de
rumas* P-jrèni eilas não são como as. ruínas
daigfãrideza asia lica, nem como • as urnas do
esplendor gregos, que são jruinas para sempre;

ruínas, amaldieoadaj jrue_ o tempo, encarniçado
cada vez-anniqliiííáinais; ruínas, contra as quaes
se revela a^ nu*^ma natureza, cobrindo-.aseom.a3
suas áreas, ou açoutóudo-as com o mar.— ao,
as ruínas americanas, são huma transformação :3
são a larva de hum pensamento incompleto, qú«
se, levantará da siia morte de poucos annos, sobre,
as azas da graça e da perfeição. O tempo ajuda
na America á natureza."jO íénípo collòca nella
as suas minas, para que haja sítios graves e
melaijçoircos, qúe descancem- o espirito, no eu-
mulo de impressões agradáveis que nos distra-
hem debaixo do Trópico.. As ruinas nos levasn
com a. memória para outras, e como todas as cousas
se ligam, associamos á idéa do passado, a re-
cordação dos nossos maiores, e dos aeontecí-
mentos da pátria de então. A pátria ea família
vem a ser por hum momento Deoses na ruína,
convertida em altar por 1. ^so coração.

Bospcitemos pois as minas. Respeitemos o
velho, a. debilidade da mulher, a cabana do
pobre, e tudo quanto se apoia em bases frã-
gcis.. E que cousa mais desamparada , que os
entulhos de huma mina? Tudo conspira contra
ella: a ave que conslrue seu ninho, a planta
que desune as pedras ao arraigar-se, e a mão in-
sensata que risca e destroe.

Não conspiro lambem o homem contra cilas:
faça da sua conservação huma parte do culto á
palria , pontuo segundo a expressão de hum
contemporâneo, « respeitar as ruinas, é obra de
piedade... »

Não sei ao certo quaes seriam os pensamentos
da moça de cabellos negros, mas é impossível
que .não fossem sérios e respeitáveis, visto qu«
nasciam de huma IVoiiíe de fôrmas tão puras ,"elevada sobre objectos lão melancólicos. Creio
que n'aqutdle momento a sua imaginarão pen-
sava como a minha, e que não fiz senão applicar
o ouvido a linguagem muda-, de sua altitude e
dc seus olhos.—6'-. (trad. por M.)

—I8í02@í-í-^—

algumas xoticias sobre a povoação primitiva da
AMERICA , E OS SEUS ANTIGOS MOMllüMCü {'].

A historia do gênero humano começa e re-
pousa somente naquelles pontos sublimes, mas
genéricos, que a Sabedoria Eterna aprouve com-
municar aos homens nos livros santos. A-fóra
essa base não nos restam mais do que conjecturas,

; (*) Exlrahido do Panorama.
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e iraMociniosifideduzidosiiidefruínas ainda ftsubsis?
tentes5 para eálcülarmbsílmmslíbMAmenossaproxi)*
madamentó ia iorjgemg efasuccessão dos povos que
tera t passado sobre >o nosso globor como; sombras
quo áe vão; perdeiy?na,fv©t?ageta¦?¦ aberta:sípelai;lei
aniverâálsdaii-mortalidade» ¥<M o engenho ííru-
mand^ImasHêsta ^aiseaHdaintelligenciai divina;,
GOmmíinioada bá|isubstancia »espiritual. da nossa
espécie, accommoda-se mal tcõm ;a ignorância* e
quando ¦«ucçedíejieBçorilrarhUma pequena .ponta
a djuc içossam iprender-sEíiSuas forças especula-
tivas marcha avante se âtravex dos obstáculos
comparai aoaljisa, e conclue muitas veaes com

admirável suecesso» I' esfarto se tem feito grande*
descobrimentos ha< ordem physica e moral: muitos

'se terão sumido na voragem dos tempos, outros
conhecemos, e gozamos; e quantos ficarão ainda
reservados para nossos vindouros! A espécie de
¦que aqui traíamos em particular he huma da-
^quellas que mais tem dado que fazer aos sa-
üos e philosophos de todas as idades, masque
menos tem correspondido ao -esforço dos exames,
-« medilaições. Còm cffeito a origem positiva dos
povos da tetra, assim como a origem de suas
obras c çreações primitivas he cousa pela maior
parte ignorada. /Jguns passos com todo se tom
Já dado; e o gosto do tempo para com a seiencia
archeologica prometle ainda novas vantagens. Já
-passaram felizmente os séculos em qiv os ho~
mens oecupados quasi exclusivamente dc disputar
Inins aos outros seus direitos, c seus gozos, viam
eom desdém, ou não viam, nem aüenlavam nos
monumentos que os cercavam, anlcs cuidavam
iPaccrescentar minas'novas. Perguntai á historia
o que lhe transmiUiram os conquistadores do
norte de noticias das artes, da policia, e da ei-
vilisação romana ! Vândalos, alnrtos, c sue-vos,
depois os wisigodos, que se assentaram sobre as
columnas e restos despedaçados dos circos, dos
templos, das estatuas, das thermas dos domina-
dores do orbe, que caso fizeram c-íles de lautas
maravilhas, e de conhecimento tão avantnjados!

Graças sejam dadas aos sábios archeologos, a
estes homens perseverantes que ha Ires séculos
a esta parte se tem oecupado com indefesso cs-
iudo, com peregrinações c viagens penosas c.des-
pendiosas em desenterrar os monumentos sepultos
das -artes, em descobrir as .ossadas das cidades
que pereceram, em demarcar seus limites, as-
signar-lhes as vias e portos dc suas communi-
cações, assentar-lhes seus derrocados cdiíicios ,
interrogál-os* apontar os seus fundadores, e fixar
alguns dos pontos principaes. de sua historia.
Com muita propriedade .chamou a este brilhante

resultados|a,sesta ;resurreiçSo:4iistorÍGa,íJium;sa»
bio" antiquario.—cidades: restauradas-~ pppida
Vesfitukt,.! Por este mtodorse temido ?reêompo»do
a Ifisloria,.*; ainda hc esl& a partemaissegura
Ora mais weridica ide seus ^dogmasif-s ; t-?n

Respectivamente aesla seiencia ([quelevianamcn-
te se; costuma chamar ide mera eisiulil erudição,
mania idVnliquarios^rjá no nosso n* -M\ do; Pa-
norama do anno de i§42 produzimos a, brilhante
Iheoria de Mr. de l-aravay,y; que ?marehanáo
atravez de seus vastos conhecimentos! Moguis-
ticos,ha\ia fixado a erigem dos, habiiaretespri-
miíivos do novo mundo, que pela coincidência
dc caracteres das raças lhe pareceram oriundos
dos últimos confins da Ásia Esta conjectura
vai cada dia tomando a fôrma de demonstração
segundo os monumentos que se vão encon-
toando nas relíquias de cidades antigas, de se-
pulchros, e outras que alte3toT^ huma civilisação
apagada. Entre muitas obras que sobre esto curió-
sissimo obj-ecto vão sahindo á luz tem logar distin-
cto a intitulada AnliquUèes Mcxicaincs na qual se
descrevem varias povoacões destruídas, cujas rui-
nas dispersase espalhadas n^huma extensão de mtii- •
tas léguas altestam huma civilisação avançada. A
eslructura dos monumentos de Palanque> e de
M ilta naquclleconlincn te appresenlam semelhanças
apparentes, c sensíveis com os monumentos rio
antigo mundo oriental: alli se encontram py-
ramides, momias, inscripções hyeroglipbicas, ro-
chedos csculplados como no velho 'Egypfo, ídolos,
e sepulturas que parecem de gregos antigos-.

lambem o Brasil não he inteiramente des-
tiíuido deslas reliquias. Fácil era de ver que a
maior parte das raças de selvagens que tem ha-
bifado, e habitam, ainda aquelle vastíssimo
continente eram antes os restos degenerados, e
embruleeidos d*anligos povos civilizados do que
homens simples c moveis, sabidos assim do c>
lado da natureza : mas esta observação carecia
d'oulras comprovas, que.pouco a pouco se vão re-
colhendo. Em variasparlesdolittoral cem algumas
do interior se tem descoberto certos caracteres, que
parecem signaes, ou lellras d'hum nlphabeto des-
conhecido, esculpidos na pedra dos rochedos;.o
que não podia ser obra dos selvagens. O que po-
rem lança huma grande luz nesta matéria hc a
Relação histórica d'huma oecul a e grande po-
voação anliquisshna sem moradores, que se des-
cobrio no anno de 1753.

Esta relação acha-se copiada no tom. l.°do
jornal do Instituto Histórico e Geographico do
Brasil a pag- 181, publicado em o rüo de Ja-
nciro em 1839. Mas como este escripto hcaiada
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mui pouco derramado no nosso paiz, pareceu-nos
dar aqui alguma noticia dcllc quanto for bas-
tante a fazer comprchender sua relevância, e
transcendência histórica. Fntre os litteratos bra-
sileiros havia desde muito a. tradicção de que
no tempo em que governava algumas capitanias
do Urasil 1). Praneisco de r"ouza, ahi por pnn-
crpiosdo século 47.", estivera preso na Bahia, onde
fallecâra , hum Koberio Dias que a a Mádrid
oíTerecer ao soberano hespanhol, ntães senho* de
Portugal, o descobrimento dé'minas,pela* quàet
mais prati daria r.o, Brazil do que Bilbao tfotvz em
fervo, no Biscaia , com a condição de o fazer mar-
que* das minas. O monarcha hespanhol assentou
não confiar inteiramente no, oíferentis masde-spa-
cliado Francisco de Sousa e ehegando á Hahia ían--
çou mão do Roberto, o qual conservou seu segredo,
e mórreo na prisão t —por esle tempo se fizeram
muitas tentativas para deseóbrieas taes riquezas
mincralogicas que ficaram felizmente oceulias até
o tempo, dos seis portuguezes da familia braganltna
que as fizeram achar, c cooi elras se enriqueceram
ppslnqiw momentaneamente. Foi por aquella ocea-
sifo, cm que emissários do governo, c aventureiros
Particulares, paulistas principalmente, percorriam
9 centro.d» Brasil em differenttó direcções em pro-
cura da» minas, que a povoarão e dominação por-
tMgneza se estendeo,. avistados por primeira vez
aqüelles vastos paizes, apenas habitados aqui e alli
por selvagens, que se iam afastando ou domesü-
cando á vista»dos. fortes levantado?, e da cirilisa ão
armada dos europeos.

GomoandaR dos èempos, continuando sempre as
explorações nascidas da curiosidade e da eu bica fai
por acaso,encontrada a cidade abandonada, assen-
toda n'hum_ elevação cercada de altos rochedos
donde descia huma queda-d'a§ua,. que ferida dos
raios.do .sol em larga e variada cascata figurava aos
primeiros descobridores estupefactos huma cordi-
Iheira de cristal. Este achado-foi-logo deseri-pto e
cuidadosamente'doienbado cm parte pelos ditos.
aventureiros, e a relação levada a capital do
ilrasil;que.jà..então era o,IUu-de Janeiro : mas ou
porque a.polttica cobeio esíe deseohíimento com
hum vea.my.stertoso,,, ou porque a imaginação es-
caldada .coHèAapetiiedas-riquezas se figurou poder
encontrar alli Ihet-ouros escondidos, ficou o nego-
cio em dissimulado* segredo^dancôrte , e apenas se,
difundiop uoticla vaga-da cidade d^sc/rlnm interior.
do paiz/

I mfiia=o,e§pirito.da.s invesfeigações-historica* der-,
taraado, pela.associaeao.de littepatose e íudiosos do.
Instituto ilBtçricy descobrio a desejada relação no;
«aauscripto deposiJadflij na-livraria pablica da,

corte do império do Brasil,' publicada como dis-
semos nos Annaes daquella sociedade. Aqui vamos
dar algumas passagens do mesmo escripto, -«•- í#»

pois publicaremos a verificação do seu object©

quando as diligencia» a que proce<ieu o mesma Ins*
titulo foram coroadas d© resultado, apetecido; por
quanto, pena he que assim seja, a dita cidade e o
seu local ainda até hoje tem escapado a evpectaçâo
e impaciência publica,

« Depois d'buma larga e importuna peregrinação
(assim começa o escripto) incitados da insaciável
cúbica do ouro, e quasi perdidos em muitos annos

por este vastíssimo sertão descobrimos huma cordi-
Iheira de montes t,ão elevados que parecia chega-
vam á regiam elherea,e que serviam de throno a-u*
ventos e ás mesmas estrellas > o luzimento que d«
longe se admirava,. principalmente quando o m\
fazia impressão no cristal, fo: i«va huma vista tão
maravilhosa e agradável que ninguém podia affaster
Oi olhos daquellcs reflexos. Entoando então de
chover, antes de registarmos esta maravilha cris-
talina, vimos correr sobre a pedra es«alvada as
águas precipitadas do alto dos rochedos, pareceu-
do^Jios a neve ferkla dos ralos da sol. Circoland"»
as montanhas não podemos achar veFeda para
peneirarmos nestes Alpes ou Pyrineus brasili-
eos. A barráramos com desígnio de retroceder
quando hum veado branco vinda encontrar litrai
negFo nosso que andava á lenha, e fugindo, in-
dicou-nos o caminho por entre duas serras qw«
pareciam cortadas por ai>to e não pvla natureza.

l ntrados na garganta, dos- montes começámos de
Subir achando muita pedra solta e amontoada,
por onde julgámos ser- calçada desfeita, da*-
tarnos- boas ífí'S horas na subida, que todavia

¦nos pa-reeof). suave pelos cristaes-em que íamos en-
trelendo as vistas ; no eume azemos alta , e este-rt-
dendo os olhos vimos ein-r-asa t-aiapinamaiores mo-
li-vos para nossa admiração.

Hivi-sá-mos ao largo, extensão de légua e meia,
huma povoação-considerável que se nos figurava
huma grande cidade d* Brasil: descemos logo ao
valle para aquella banda , mandámos adiante ex-
ploradores, e-até'nos pareceo que víamos fumaça?,
que he hum dos sigríaes apparentes de povoarão.

Vieram os=emis8ariúsdepoisdedois.dias dizeiuèi)
qw lá não encontraram hum só homem vivents:
armados resolvemos penetrar até lá a lodo-o-custo,
c-não adíamos-senão hum só caminho qiw dá eB-
trada â grande povoarão por baixo de fcres arcos de
considerável altura : sobre humdelíes, o maior, di-
visámos letra-g eseulpidasique não podemos copiar,
pela grande altura.

Sígnia-se-humarualarg* cara casas-d* sobrada
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de huma e pulra parte com frontaria de pedra la-

vrads, já denegrida. Sobre algumas das lapidasse
*iam inseri peões abertas: as portas são baixas; pela
regularidade ei smelriaci.m que tudo he feito pa-
rece huma m propriedade ^ sendo- que em verdade

*ão muitas, ecóm seus torrados formados de ladri-

lhos féqueimadòs, e do lages outros, sendo estas os
tertosdas casas~

G>rrcmos com pavor algumas dellas, e- cm

nenhuma achámos vestígios de moveis e aliava» : o

interior da&casas hc escuro, ou apenas com escassa
luz ; e como são, d*abobada todas as câmaras ahi,

ressoam os eclios das vozes, e isso mesmo atemorisa.
) assada a rua,.que he de bom comprimento,.demos
«im huma praça regular* e no meio delia hurnaco-
himna de pedranegra do grandeza extraordinária,,
c sobre ella,huma estatua.d'homemi ordinário com

kama mão apoiada ma ilharga esquerda, e o braço
•áireito estendido, como apontando com o index ao

pólo do norte. Em cada cauto da praça está. husaa
agulha, á imilação das que usavam os romano»; ai-

(mraasjá maltratadas e parlidas».talvez pelos raio».
1 Ho lado direito corre hum soberbo edifício, como
casa principal ou paço do senhor da terra ; na en-
trada grande salão , depois o resto das casas ,.que
não percorremos todas com medo e pavor de no*,
entranharmos. Os morcegos eram, tantos que fa-
ziarn. grande bolha „ e vinham baier-nos na cara.
hobre o porlicoprincipal está huma figtra. de meio
r« levo talhada na pedra, despida da cinta para
«ma.,, coroada de louro. Itobaixo tem esculpidos
alguns caracteres, em parte, já gastos do.tompo...
divisamr.se porem; outros inteiros que copiámos.
\U parte esquerda estã.oulro ediíicio tolalmcnU.
arruinado;-.pelos vestígios mostra, haver sido tem-

pio : em suas arruinadas paredes se voem obras de

primor com algumas figuras entalhadas na pedrn,.
cruzes de vários feitios ..corvos, e uolras-miudezas.

Segue-so huma. grande parto da, povoarão-,toda
arruinada, e parte sepultada, em grandes e me-
rionhas aberturas,.sem que em l;*dà a sua eircum-
íVrencia se veja herva, ancore ou.planta produ. ida

peta nalurcaa, mas sim montões de pedras, hunias
toscas, outras lavradas. peJoque entendemos que
isío seria o.resultado de alguma subversão, e que
ns restos dos habitai.lcs.desl a infeliz cidade a-dei-
xaram-desamparada talvez espavoridos pe/.os ter-
rciaotos. Defronte da dita praça, «urre-hum eiu-
daloso rio, de lindas margens ..intiu agradável,a
vista. Da outra parte, tudo sãa campos víçosms ejun-
eadas de. variedade de flores;;\ee«tti-sfc também ai-

gurnas lagoas onde se produz o arroz-. e>pwvoadas
de patos, escemos rio abaixo, e passados tres dias
achámos ç&tadupa Ig-aerosa .;ue fazia largo es-

trondo.,» Até aqui a snbslancra da relação.:. o !r«-
titulo tem ordenado explorações para descobrir a
cidade,, e já no anno de 18ÍÍ hum de seus sócios, o
conego Benigno José de Carvaího, caminhou bikÜo
espaço pelos sertões que prendem no paiz de ^iius
em busca delia. Segundo o relatório apresentado
ao Instituto no sobredito annor parece o mesmo
sócio persuadido dTiavcr lixado a vereda-que con-
duzá localidade procurada; mas circumstancius su-

pervetiientcs o obrigaram a differür para outro
tempo, o proseguimento de saa missão.

/.. da C. N. C.

Como se emendaria a destomperança cia Pf.ma,
se não. com' a. moderarão de Vespaciano, quem
deo estimação ás lettras se não' Alexa» Ir*
Severo, quem. pouca as venerou, se na* S lei to
(¦abado, Galígula, e outros.. Tanto tem os prin-
cipes em sua mão o-bem,, como o mal, que
em huma acçà«> acereditarm 0' que querem, r as
vezes mui pequena, por que a lisonja sempr.e
se dis-vella em os imitar. Huma dôr de cabeça,

que teve o.Imperador. Carlos V.., passandoa Fl.m-
dnes,. que lhe- doo em Baroclona, o obrigou a
cortar o cabcllo, e bastou a reformar este altuo
em Hespanha, e. se a dôr de cabeça fora um-
tavel não houvera homem sem «dia.

Itoni' se experimentou' em- as- cidades d'Ale-
randw Magno», e A-ffmiso d' ragão,. que sendo
hum por achaque, outro p<»r costume com de-
feito nos-olhas, nao- liaria- em corte quem não
fingisse este defeit ..

l'uas são as causas, por que os- subditos- se
disvellnm tanto- em obrar o exemplo-do prin-
ctpe;:a i," o. dissei-Plinio em oseu panegiriro,
e he pw quo a semelhança, de costumes querem
ter lugar, em>. a sua, vontade, c-adquirirem ai-

, guina, coisa a s*?trs-favores ; a 2:< se origina da
vaidade^, emi quu dezejamos igualaram-nos com

laquell»,. de quem estamos tão distante era dij-
. thoridade,, e poder, o- pôrmo-nos homhm a hoin-
.firo ein-acçfwís,. j*. que em a obediência, e vas-
:siilagctu estamos laf>> Saferiores ; por escusar esta
: igualdade ( disse '"assiocíoro ). deve. nãu per ca r. l 1-
Rei, par qu» os vícios tudo o>que r&atichan

. igualam*.e nã» he razão qne se vista ia. d e> huma
; uxesma còr. o. accusado,e ojniz^.

(Mat.s-. da IHbl. Publ.)
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ROMANCE ¦ HISTÓRICO.

CAPITULO TI.

Vltiíno assalto.— Milagroso ffm do cerco.

A qual cousa assi rompia os ares chi' eonfu<ao de vozes, que nem se ouvjhm
troinbctas,,ncni,g!Íta, nem arlclharía, e

..... tudo era quvido sem distinção do que
era,sendo nos ouvidos;e vista de todos
litsni diado juizo deiíterror;>c!espantos«i

(João de Jknwos.-JJeCíniH* L. :-H^,;

> '*, jMSracfllum vscamos elTectuín quinullss sui viris suilicientes in natura
agnoscit.

Cessada a pratica, começou o effeíto; por-
que dc tal forma inflammou os espíritos, que
sem ordom no obrar, nem expresso mandado ar-
remeteram com ofurtim em vozes e alaridos, que
os de. dentro lapezár dc. lhes conterem a fúria

?íia 'pOníá das «spadasê lanças, determinaram dc
rènder-sé , abalados d'ãquélle súbito aeomeltimen-
to, obrando em seus ânimos mais a oceasião,
que o esforço: apenas foi sabida dos assai-
tantes a resolução dos boàbas, relirarara-se hum
pouco dos muros, ficando em tréguas, para se
ajustarem as capitulações da entrega. Como o
general Amador Bueno não mandava o assalto
eram tantos com o bastão quanlos seguravam a
escopeta, porem no ajustar c receber as propostas
d»s sitiados^ que com medrosa pressa oflVreciam
armas e bagagens, pedindo a vida, que nao sabiam
deílVnder, aquelles que mais adversos se tinham
mostrado: por Vezes contra os forasteiros, a esses
coube aceitar, ou recusar os olTerecimenlos ; assim
o rachador podia muito bem ajustar os capítulos,
sem medo qne sua laxjdão-compromellesse a cega
honra dos paul islãs,

Snbirarn do forle alguns dos forasteiros, que
com humildes ndomães vieram ante os soberbos
assaltantes; em seu rosto descobria-se a descon-
fiança, porque ninguém sabia da divisão que
lavrava entre os filhos de S. Paulo; e a soberba
destes, occullando a discórdia que ja dcminnil-os,

-eoUocava-os, em vantajosa posição. 1 ernão \ itelo
e fiuiz Pedroso arvorados por si c pelos com-
panheirosein com missa rios, por tal forma se hon-

•veram na capitulação offerecjda, que os foras-
teiros sem nada concluir tornaram ao fòrlim

«iwd ignados, porque julgando-se os paulistas já'vicloriosos haviam-lhe intimado que se rendes-
sem á descrição; a fome que apertava os cercados
mostrou-lhes o sem numero de inúteis, que
diminuindo as rações ao soldado, limitas vezes
lhe impedia lambem o pelejar; c como nada

jj pideisem íparaí- salvar #as-s «vidas propiiasjf b?m>
fearârnpsfe dás alheias, pedindo saíiwoicenduclo Ipara
que, ;as;anulbercsiéiü>s áienifieslpudcssein despejar
aíqíbrtalezal sem riscou tnásíiartígerrcrosidade pas».
lislá/imnitas ^e^bstapregoada, e provada vsoffreo
riestó obcasiãor^porqueiesquecciido-sc -os-; cerca-
•dorm do assento que seu general fizera em Pousos
Altos, e fechando olhos, com ferocidade sem igual
Tcsponderam quentudô quanto sahisseás pomas
da-ífortáleza ha*ria; de atravessar por entre i as
lanças eespadas; acompanhando eslas desbumanas
palavras . com pelotíros e gfcitos,; sem aitender, ;ás
reflexões de alguns prudentes. .

-Havia na fortaleza huma moça, que apezarde
ser boába tinha por tal forma captivado hura
paulista, que desde o começo do cerco sem medo
dos perigos a que se espunba não faltou huma
só noite cm faltar-lhe dc ;- ito da muralha,
porque nestes negócios de amor só ba hum reis,
e hum reino, e será difficullos™ encontrar-se co-
hardia em namorado; neste dia que para es cer-
cados foi duas vezes de angustia, já pelo cal*-
roso assalto, já pela perdida esperança de sal-
varem as vidas siquer das mulheres e filhas, a
moça tragou sua parte de afílição, porque se seu
amado estava fora dos perigos que corriam os
forasteiros no forte, ficava todavia ao alcance de
seus peiouros, c demais seu pai, e irmãos»
parentes lembravam-lhe, ainda que menos vezes.
Começava a declinar o sol, e a noite que para
muitos era bem triste e perigosa linha para a
moça mais atraclivos que o dia, porque era favo-
reciílo pelas sombras que I rancisco Penteado
podia chegar-se das muralhas; vinha ella como
de costumo atravessando o ferreiro da fortaleza,
quando lhe sahio ao encontro Ánna Bragança
Iravamlo-lhe o braço com aspereza:

— ides, como sempre, lhe disso esla, tratar
amores na cortina do norte, e vosso pai em trances
de passamento?!... desde quando fallasíe com
teus irmãos, louca moça? hum e outro precisam
de teus cuidados, e tu vens esperar quem não
chega [Iorque Francisco Penteado foi ferido esta
tarde, e só lem vida para alguns dias... Vai, e
dc huma caria que atravessada rfhum viróte elle
atirou agora mesmo para dentro do forte, que
no caminho bas de encontrar, dirás tu ao ea-
pilão o que loca a todos, e guarda-te de acre-
ditar na peçonha adocicada que cila para ti
traz, porque além de não ser 1- rancisco -Penteado
quem a-escreveo, o Senhor guarda os muros desta
fortaleza, e tu nadu mais farias do que-perder
tua alma, vai!...

A moça, que primeiro ouvira com, espantosis
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palavras de Anna , depois.com .angustia^ abaixou*
osaolhos:tcheios.de lagrimas e foi andando*sem-
reparar f,nóí -feá'nSin110ífi'ei nost sôM-adosque "tendo?
ouvido parte das" feprehenstjès,? acenavam? eomí;
a^íealteça^ení^ignála «de aproVíTÇãó¦¦; * foi épreeisò1
quê^o aeàsoslhes embarãçãssèí^ndslpéso virote,^
que trazia a¥%aHaa%afa.qiie«iella se-lembrásse-
do"mandado;©! q&ftaàmdi^^setai abril-a4» foi;?
depositada liasfmãO*»db»Ambro^oíGãldéira, cor-
rerfdo iparal jttnte dpiseu £patfíeíide hum? irmão-;
que £*h aviara» sido fbrldoâí-i e> * que poucas horas!
depois"deramn sVãlatai a! lifceoskpid eixando-a semi
amparo*porque Os*rmãos<que;lhe ficavam também-
eafceiam délles AmWosiO t aldaira;. lendo lido
aí-cartà, que* ásTmoéa lhe¦'entregara fechada, deo
ordem fiara; quealhe trouxessem á» portadora ; e
goíeo a tivesse; em sua presença r
:-*f ;Como houveste as mãos esta carta? lhe

perguntou elle.
"E; a moçaHralatoü quanto passara com Anna.

Bragança, c como todas as.noites, desde que o
cerco' dütavaiiKia faltar, des sobre a cortina do
maro com e paulista-Francisco, Penteado,, que
ollà conhecia ide muitos annos ; e findou em la-
grimas e soluços com a narração, da morte de
seu pai e irmão, lembrando-lhe seu desamparo
e o das criancinhas,. a quem. ella serviria de
mãi necessitada.

• — Mas dizei-me, lhe tornou Ambrosm Cal-
deira, nunca vos quiz: persuadir Eranciso Pen-
leado que lhe abrisses a- pinta falsa do-forte,
ou que do muro.-lhe deilasses huma escada?

Nunea, senhor! pois julgaes que seria-pos-
sivel esquecer-me eif, e elle de quo meu pai,
irmãos e parentes estavam dentro desta for la-
leza ?!

5 üovol-o pergunto, por que assiín o peaie
elle agorai.,

Mandai chamar Anna ragança-que vos dirá
ella sem descrepancia o q«e vos lenho dito:
nem eu sabia desta carta, que ella me mandou
vos trouxesse,.nem pessoa alguma de- minha ida
á cortina do muro, cila, que tudo. sabe, quo
tudo vos diga, e acreditai a.

Kem;. vossa afouteza. no faltar;, convence-
me; ide, que não me esquecerei! de. vós, nem
de vossos pequenos . irmãos.

ü logo AmJ.irosio!"a!dcíni.-.chamo», a conselho;
o.s.deffensores da: fortaleza, que: rendidos de
fome e trabalho, só pareciam • a sombra dos que
alli tinham entrado,; e sem; largos discursos.pa-
tenteou , a atodosj-uão, 5Õ a carta da moça Calha-
risa Madureira, mas outras que no ¦ior-rejro da
lortalcjta se haviam cnconlrado, das quaes se

colhia; que ^-muitos dOíiíarraial assaltante não
queriam» consentir*em ajustes* ou Iregoas, beca
que houvessem alguns mais humanos e prudeo-
les, que se contentassem comi a submissão dos
cercados :e como s O perigo; era de todos,r?a to--
dos i deixava íque ajniza nd o o ajudassem.,:Não
houve- humlosói: que: eouvidas as palavras, 4o
general odeixasse deo offéreceivse para sahir af
campo; er como a dilação era perigo por causa,
da falta de mantimenlos^ ,. que de muitos dias-
sesentiai resolvera m-sc a morrer nocampo aberto,
antes que dentro dos muros, onde não podiam,
mais dèffénder-se, correndo todos a buscar suas"
armas. Arnanhecco arvorado no mais alto das;
muralhas bum estandarte branco, sem que pes-
soa alguma, da. fortaleza- soubesse por quem fora
ali' posto;, era sua alvura estrema escurecida
por humas quasi impercepliveis gotas de san-
gue ao parecer fresco, e que chegavam ao nu-
mero de oitenta, e tinha a-hastea tão fortemente,
presa no< muro, que os repetidos esforços de
muitos que tentaram arrancal-o,. nen siquer o,
abalaram: o vento que o dcsenrollava, moslroir-o
ao campo inimigo, que com salvas de mosque-
taria festejou a vicloria,. crendo que aquella còr
era o signal'da enlrega ; porem os boábas-cem.
seus clarins e mosquetes bem depressa . os, tira-
ram-do erro sahindo peta porta da fortaleza
armados e enfurecidos, depois dc terem feito
hum ensaio dentro dos muros,.o levados d'aquelle
primeiro-fogo arrcmeltarara ás casas, que ser-i
viam aos paulistas de seguro parapeilo, donde
com pontaria certa e sem risco fizeram tal-ma-
lança nos forasteiros:, que locaram a recolher
por que nenhum fruto tiravam de sua valentia,

as sem amor pordo que perderem, as vie
recolhidos continuaram a peleja cora

de- fogo, até que a noite veio por termo

- mais
elías ;
armas

¦ ás fadigas do dia, fadigas do corpo, que as do
espirito dia e noite lhes pesavam. Tinha o ea-
pi tão da fortaleza procurado saber quem arvorara
o estandarte, e ninguém podia descobril-o, nem
suspeita:-; havia de pessoa alguma ; estando pre-
sente Anna B-agança ao interrogatório que se
fazia á sentincla, que nesse lauço de murai-'.:;!
vigiara da noite para o dia,,depois que o< foi-
d.ido.rcspoudeo ás perguntas do general, a mu-
lhei- tomou-a-palavra, c faltando para o au J j Lo-
rio. disse :

— Aquella bandeira branca, que visfeis a
tremular sobre os muros da fortaleza-he o signal
de paz que.Deos tem leito com • uosco ; aqueüns
manchas vermelhas que a salpicam, e são -oi-
lesta, marcam o numero de vdclimas de nossos
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muitos portados e quem sabe se o Senhor
eitV satisfeito?! !* 3o quereis reconhecer em toda;
esta guerra o castigo que Deos nos manda í por;
tintos crimes* como os que diariamente se com-
mettem -nestas £à"inas? Que discurso foi o vosso
era di tão dc junto da fortaleisa aquellas
cdâü3, onde açoitados os paulistas impedem que
vos á&omeis ;ao muro v; 

"sem i que vos- pesquem
«tias balas? foi discurso de homens práticos na
Rucrra, ou juiíos de Ilcos¦¦?•' uando se vio tanta
deshuma ri idade entre chrlstãos, negando-se a vida
a mulheresc meninos retidos dentro dc hum
forte?!... grandes são nossos peccados... olhai ,
não serão vossas lanças e espadas quem vos li-
vratfà da ira do cenhor! os dias do peccador
estão contados, e morrerá; por isso, dc fraco
amparo vos serão os muros desta fortaleza; sahi
ao campo amanhãa, e em vez dos militares en-
jeitos que usais cá dentro, ponde vossas almas
diante do Senhor e dos seus Santos. porque
tenho para mim que o termo de nossos mates
está bem perto!... Sahi todos, que bem guardada
fica a fortaleza nas mãos d'aquelle, que ale agora
nes tem livrado da ultima desgraça.

Estas palavras entre mysteriosas e consoladoras
deram novo alento aos cercados ; e como a deses-
peração não deixasse tomar outro conselho que
senão aquelle, indeffcrentcs, crédulos e piedosos
todos se fixaram no resolução de amanhecer
sohre o inimigo, pnra o que deixando os leitos
onde se não encontrava repouso gastaram o res-
tanto da noile em exercícios de piedade, con-
fessando-sc e commungando todos, ouvindo missa
com a primeira luz d'tilva, armados c promplos
pira a peleij.i, que todos de. cjavam : logo que
fincaram os oflicios divinos. Anua Bragança
tomando dc sobre o altar portátil a imagem de
S. Antônio que ao lado de hum crucifixo estava,
seguida-dc huma multidão de homens, c de mu-
lherrs, fui collocal-a sobre a muralha n'aquclla
parte que olhava o acampamento inimigo; depois
abriram-se de par em par as portas da fortaleza,
eos combatentes sem medroso recato, ou louco
arrehatamento foram sahindo para o lado da
viíJa. E chegando às cagas, que tinham ser-
vido de trincheira aos inimigos, como do interior
não sahisse algum som, temendo Ambrosio Cal-
deira as suadas que poderiam armar-lhe, elle
mesmo com alguns que se lhe ofTerGceram as
entrou, c achou vasias dos paulistas; e pas*
sando de humas ás outras pelas aberturas que
nas paredes estavam praticadas nã * encontrou
viva alma que lb'o impedisse, tornando-se aos
companheiros cota o prazer sohre o semblante

c,,^- tãoeslf-inho como inesperado acontecimento;
foram todos atravessando as ruas da villa com
as mãos nas armas e o/pensamento no inimigo,
porque a iortuna de se verem livres dos pe-

Tigos do cerco era tão grande que mal cabia
em corações afflictos e cheios de tristeza, pas-
sando .depois ao morro, onde como atalaia fi-
cara Amador Bueno da Veiga no começo do
cerco: ahi foi que a alegria 03 tomou todos
porque tudo confirmava a repentina partida do*
paulistas, e logo recordando-se toda aquella mui-
tidão das mysteriosas palavras dc Anna, correram
ao forte a render graças ao Altíssimo, que por
intervenção do milagroso Santo os livrara das
mãos terríveis dos paulistas. Entrados que foram
dentro da fortaleza, estando todos juntos em meio
do terreiro, dois sacerdotes revestidos com suas
vestes sacramentai se enca"*' íharam ao lugar
onde haviam deixado o Santo, que já ahi não
estava ; e sendo procurada Anna Bragança para
que dissesse o que sabia, foi encontrada esta
prostrada ante huma imagem de Nossa Senhora,
que cm milagroso suor mostrava claramente quanta
parte havia tomado na arrebatada partida dos
inimigos; e logo pela santa mulher foi dito
que procurassem o Santo na cortina do muro que
olhava para a atalaia, e ahi foi encontrado com
huma bala engastada no cordão, pelo que se
lançaram por terra todos e com hymnos o
acções de graça reconheceram ao Senhor por
seu misrricordioso libertador, e levando a imagem
de quem por elles havia intercedido em mag-
nifica procissão, e religioso acatamento foram de-
posilal-a em seu antigo lugar ficando, em todos
lão viva a fé, que muitos annos depois sem
que gravassem no bronze, ou mármore este santo
acontecimento, os pais o repetiam aos filhos, que
sem incrédula averiguação também o foram éter-
nizando; agora que as luses do século fizeram
de nossa alma, ou querem fazer, hum pouco de
lerra, parece-me, e he certo que vai ella tomando
sua consistência e propriedades de insensibili-
dade, e aspereza ; e quando os sceulos tiverem
galgado por cima da campa desta geração, e
talvez da seguinte, se apparecer hum desses entes
que não lem sua vida ligada ás insignificancias
da terra, querendo romancear nossa idade, a
poesia ha de encontral-a... 3onde , e cm que?
nas modas que não duram, nas frivolidades, que
desapparecem, na iimrcdulidadc, que tudo secea,
na impiedade e desacato que tudo mancha, na
vertiginosa -política, que tudo consome, consu-
miudo-se a si própria,

(Continua.)
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ornavam ricamente, chegou â igreja calhedral,
onde se completaram as acçôes próprias do acto
com satisfação geral. No dia seguinte, dedicado
pela santa igreja a solcmnisar a Trindade San-
tissima, celebrou em pontificai, assistindo a missa
o arcebispa primaz do Oriente I). Fr. Fran-
cisco da Assuropcão Brito, o marquez viee-rei,
o capitão general dos estados da índia K José
Pedro da Câmara» a maior parle da rnição
militar da náu e fragata, o senado, nobreza» e
pova da cidade.

Depois de observar a dioeese, chamou pela
pastoral de 11+4$ março de 1775 hum c outro
clero á exame de Tbeoiogia moral, para co-
nhecer a sufilciencia d'aquell es sacerdotes a quem
bavia de confiar a direcção das suas ovelhas,, c
a regência das igrejas. Surdas c rebeldes as
corporações religiosas á voz do pastor, preten-
deram sublrahir-se ao exame, pretextando a sua
renitencia com os amplissimes privilégios con-
cedidos pelos SS. !'«*» ás suas ordens; e a ca-
pucha, que excedeu a todas, não se absteve de
celje.bra.rj confessar.,. e pregar em suas igrejas,
sem approvaçao e licença do ordinário, pare-
cendo-lhe suflicicnto a dos prelados claastraes.
Eram passados mate de oito mezes de espera á

WÈÊk demonstração de obediência: e como continuava
a contornada de taes regularcs, foi .ecessacio
que a pastoral de 3 de dezembro lhes inhi-
tosse o uso da predica era todo o bispado, ainda
dentro de suas próprias igrejas, sob pena de ex-
communhãa maior, e das mais que parecessem
convenientes impor em conseqüência d'esfe facto.
Então se humilhou o collo fradeseo; mas, sciente
a rainha de tão desaccordado procedimento, e
querendo obviar para o futuro outras impru-
dencias da mesma natuseza, alem de confirmar,
a pastoral sobrediLn, foi secvida declarar em ai-
vaii d,e 2$ de abril de 1,799 — que aos regulares-
nao era licito nem pernuttido o uso do contos-
sumario, nem do. púlpito, sem faculdade expressa
dos bispos; c para que assim se cumprisse c
guardasse a sua determinação, mandou ao mesmo
bispo e a. seus suecessures observal-a, tanto em
>irt,utto da jurisdicçâo regia» que lhe compelia,
como da delegada aos administradores da ordem
de ehristo,, que lhe subdelegou.

Deliberando visitar pessoalmente as igrejas
paroçhiaes. do recôncavo do bispado ,, e commet
tond.o ao seu cabido os pudores s vezes e auto*-
ridade, tanto ordinária como delegada, para o
regimen da diocese; passou a espar?.ir as ins-
Irucçües saudáveis do officio pastoral: c porque
concorreram alguns inconvenientes, que lhe

diflicuHavam o progresso da visita, alem de seis
parochias, deu-se de volta para a cidade, d'ond«
não sahio mais àdiligeaeia semelhante, que con-
fiou em diante de ministros habitissimos. Aos
parochos, por elle visilados, não foi incommodo,
némpermillio qne se gravassem com despezag
mmsiv resid^neia, ustada mi tra.

EfiitreK«s -objeatos álgno& de seu desvelo,*
oecupou o primeifo lugar a im i ins*
trucção da moralidade, pam^ue,i©slituioeon>Êe-
reneias na casa- d»?sua residência, á beneficio
des aift%os e novos ecclesiaslieos; sendo porem:
esse lugar assãs molesto aos concorreu tos, trans-
ferio-as. para a-igreja de S. Pedro*-e d*ahi paras
o semiaíario de:,Mi José, onde fixou o assento
desde 6 de janeiro de 1780, sob a direcção do
padre mestre Fr. João Gapislrauo de S* Tento,
religioso da província da Co»^ ição d'esta cidade.
Rara mcMior* effeito de tão zelosas intenções, de-
cia rou aos eccíesiasticos do bispado, por pas-
toral de 24 de março de 1781, que nenhum seria
admitlido a exame para confessor, se as suas.
supplieas não acompanhassem as certidões . da
freqüência ás aulas de moral,. passadas pelo
reitor do seminário, e prefessor competente. 1)«,
tão acertada providencia conseguis a satisfação
de ter na. diocese sujeitos mui hábeis para o
emprego de curar almas, e dignos igualmente
de exercitar o confessionário, e o púlpito. Per»
suadido, porem, que aos alumnos da disciplina
morai -eram indispensáveis, os conhecimentos pre-
Hminares da relborica, philosophia, geagraphia,.
côsmologia, e historia natural, sem os quaes não
podiam obter progressos proveitosos:, estabeleces
no. mesmo seminário em 1,788 e 1791 aulas pu-
blicas. d'essas. sciencias^ escolhendo discretamente
o padre mestre Fi> Antônio de Santa ijJrsula Ro-
doiallio, religioso também eapueho da província
da Conceição, para,ensinal-as como. praticou cosu
assàs utilidade..

N-os tres seminários (que haviam) da diocese
fez aprender, «*. eanto-chão, era conformidade dos.
seus estatutos, e do Concilio de Treato,, sessão
23 de refsu:m., cap.. 18,. passa que os mancebos.
desligados ao serviço ecclesiastico se habilitassem
comnetoBtemeuto á catras nos «soros., e n'outro$
ajuntamentos semelhantes : e por accordada disç
posição sobre cuja observância,foi muito vigilante,
nenhum seminarista deixou de saber a. aste d#
musica,, e muitos sahkam habilissisaos canta-
i honislas. €dm igual zelo obrigou aos, perten-
dcnlçs de ordens a estudar (íeremonias ecelesiãstiçaf
e muitas vezes chamou á sua presença os sacer-
dules antigos para lLes advertir defeitos, que a
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falta do estado ou a indolência occasionavam ,
eonstrangenáo-os A _pratical-as com- decência,

gravidade,* e muita perfeição. Por esses cuidados

pôde, com raarão suffjcientc, jáctar-se de ler na
diocese ministros perfeitíssimos em ceremonias,
e. de ser a sua calhedral n'èssê tempo a mestra
das igrejas ultramarinas, por executo»ifiel das
reremonias, das rubricas dos decretos da sa-
grada congregação dos ritos, c das leis esta-
luarias. *

Como a* recolhidas *na casa«lauétralde«Santa
Therejsa. estavam habilitadas para a« :profissão
religiosa por Breve Pontifício, áque a rainha
havia prestado o seu real placito, no dia 16 de
junho dé' 1^9{;íacompanhous»Si; solemnemente
desde o convento de -N. Sv d'Ajuda, onde se
hospedaram para esse acto, alè a nova casa
«onventual, cm que as deixou noviciando; e
passados os seis mezes cffeituou a profissão das
primeiras freira» a 23 de janeiro do anno
•eguinte, .. ., ¦.¦¦¦-- » •

Nomeado visilídor geral e reformador após-
tolico dos religiosos eanaclUas da província Ilu-
miuense, * por breve do H. l>uncio Apostólico
Vicente l-anuzzi , datado em Lisboa a 27 de
julho de 1784-, que í*ua .Vagestadc foi servida
approvar pelo seu. Kcal Beneplácito, cm conse-
quencia d'elle, e da ordem regia de 3 de agosto
do mesmo anuo que o acompanhou, se fez cargo
4a com missão com a posse a 16 de fevereiro de
1785. Quacs e quantos foram os fruclos prove-
nientes d'essa reforma, trabalhada a preceito, e
dilatada até 3 de maio de 1800, em que (depois
de repetidas representações ao Ihrono e supplicas
da religião, houve £ua Vagesbidc por bem de
mandar em Aviso de 28 de março de 1797
estranhar a falta de execução do.breve na parle
respectiva á convocação do capitulo e eleição
dos prelados, c não bastando ainda outro Aviso
de... de agosto de 1799 sobre o mesmo objcclo)
se finalisou, revivendo o provineialado do mui
digno padre mestre Fr. Antônio Gonçalves.
i igam e confessem com verdade os mesmos reli-
giosos que por todo esse tempo receberam de tão
naudaveis providencias benefícios communs, ea
mesma casa, apesar da morte de muitos indi-
viduos, emigração de vários para o estado secular,
e de se reduzir o corpo religioso á impossibi-
dade de cumprir os encargos das missas diárias,
nem ter frades com que satisfizessem as obri-
gações domesticas. I. com tudo se pagaram muitas
dividas a que estava obrigada a religião pelos
*eus bens e réditos, e lambem pelos bens par-
ticularcs dos religiosos, cujos indivíduos soffrcram

constantemente a tndècbròsa violência de verem
d-çsornádias de todas as insígnias de Talor as
santas imagens que tinham em suas eellas para
sewlevafem âó commum da casa, e avultar &
deposito do seu cofre sob n titulo e pretexto
especioso de se reduzir tudo á instituiçãoííprii
meva do mesmo convente.

•-í NSo constou ao publico, se alem das eSftmbis
ordinárias, para que os ltfe bispos recebem dá
fazenda real a quantia de 80-^000 réis em cada
anno, distribui» em sua vida algumas outras aos
indigentes e miseráveis do bispado: mas não se
nega a sua caridade, sabendo-se pelas contas dos
parochos, que foram achadas entre os seus p;t-
peis, quantooceultamente em cada mcz havia applií-
cado a; esses soecorros á proporção dos poucos
réditos que teve, e das pequenas congruas para
o seu tratamento. ( om a igreja calhedral e sua
fabrica, ou nada oü muito r»oueo despendeu:
pois não se descobre que por algum beneficio''lhe
aliviasse o peso da sua indigencia, á excepção
das applicações módicas por dispensas malrimoniars
e fruclos das visitas, determinadas já pelo direito
e constituição do bispado. Reformou a casa da
sua residência episcopal, fazendo-a de novo deste
meia frente para a parle do campo de Santa
Anna, e o lanço de parede, que por alli fechou
o quadro. Com os seus parentes próprios foi
liberalissimo, cedendo-lhes os bens do seucasal,
e comprando outros para lhes angmentar os
patrimônios.

Tendo-o disposto a natureza por alguns annos
antes para moléstias de apoplexta ou de par."-
lysia , com ataques freqüentes de cabeça , no
principio do mcz de setembro de 1802 acom-
melteu-o hum estupor, de que ficou gravemente
enfermo; e antevendo o sou total impedimento
na continuação do governo do bispado, cedeo
d'csse cuidado, devolvendo a jurisdicção plena
da diocese ao provisor e vigário geral Francisco
(lomes \ illas-Hoas (em., quem se conservou,) até.
que munido com os santos sacramentos, passou
á melhor vida no dia 28 de janeiro de 180,'i
pelas duas horas da noile, contando 73 annos.
6 mezes e 4 dias de idade, e 30 annos e 9
mezes de bispado.

Completos os officios devidos de funeral pelas
corporações cccleskisticas, em conformidade do
rito, concluio o cabido as-exéquias no-dia 30,
entregando o cadáver ao jazigo preparado pelo
mesmo prelado na capella da casa de sua resi-
dencia, ao lado da epístola, e fronteiro ao do
seu predecessor V. Francisco de S. Jeronimo,
sobre cuja campa se lê o epitaphio seguinte :
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Em testamento determinou que não alterassem
seus testatnentciros a disposição sobre a sim-

plicidade do funeral, tanto por aborrecer «a<«-
ralmente o ca-cesse e vaidade de semelhantes
pompas, como por não ter tido outros lucros no
bispado senão o seu rendimento* e as pequenas
coagrua* de Sua jeslade para a seu decente
tralavieni», e das suas obrigações* Mandou dizer
varias missas por ter.ções diflVrenlcs, c repartir
pelos pobres a quantia dc 128$000 rs; Legou
indislinctamcnle á milra todo o melhoramento
que fizera na casa dc residência da cidade c
v.a quinta do Rio Comprido, declarando per-
(ciiccr-lhc todos c quaesquer moveis de ambas
as casas com os seus adjuuctos do uso, a excepção
de alguns, ou d'aquellas peças que aos testa-
mciUeiros pareeessoin necessárias para cumpri-
Hienlo.dc seus legadas c satisfarão de outros,
deixados por ssu immediato antecessor quando
Komeou a milra por administradora e usufrue-
I liaria da sobre dita quinta, cujas disposiç esse
•c aram por executar, lia reuianccenie de seus
bens (se houvessem) insüluio herdeira a sua igreja,
determinando que se culregasse ao suecessor do
bispado quanto podesse sobejar para despen-
fe'cl-o cm beneficio c utilidade da mesma igreja ,
como lhe parecesse conveniente,

Succedendo o Cabido Sé Vacanle na admi-
juistração da diocese, proo.edeo a nomear vigário
capitular, cm conformidade do Concilio de Trenlo
."•cs. 2i, cap. 1(1 de reforin. . elegendo para
<sse cargo o Dcão Francisco Cornes Villas-ttoas,
que mt» firmeza c assás segurança oecupava a
v.ra de vigário geral desde 3,0 de dezembro de
17&.>v e a de provisor desde o anno de 1780;
más , por falkcimento d'e>le a 18 de junho de
1806, reassumiu o cabido a administração, con-
jervanuVa ale a posse du prelado Mumcdiatu
*ucecssor.

O agudo engenho de Barclayo explicou com cila
a incapacidade de Mcríandro] rei de Cedia, e
(jiiichiaruiü, a frieldade, e remissão d'auijno de
Carlos VIII de França. A bondade não ha dc
embaraçar a providencia, nevi ha de esperar os
successiis para julgar d'clies, se não recear-se para
prcvenil-os; muitas coisas ba que pensar bem
dVílas não" seria bondade, se não discurso*

Não ha dc andar o soberano busca .do culpas
dohÜc as Eão ha, porque cicfim se vive mire.

| homens, donde hc tão diHicuIltosoiacbar-fse hum
sem alguma macula, coiuo har-se hum peixe
sem espinhas, porem ha de conhecer donde pod«
havel-a {tara que as não haja; porque não seria
bondade, a que desse oceasião; a maldade.

Como suecedeo a Henrique li de frança, prim-
cipe, segundo o pintasjlarelayo^ díagudo engenho»
dc muita prudência, e dotado dc todas as pjendus,
que só cm sua demasiada bondade (com eslas pa-
lavras e^disse este autor) podia perigar, e esta
dava- atrevimento ao duque de Guize para querer,
conspirando contra elle-, tirar-lhe o reino daS
mãos, lão junto vive da bondade o pouco respeito*
Tanto defeito hc em hum príncipe: crer lud«j
como não crer nada, bem he que tenha bonda**
dc pomba.; porem com prudência dc serpente.

Não .deve o principe julgar sempre que o en-
ganam, porem julgue que o oodem enganar, «
creia, que para afunilar a lealdade, e retidão dos
ministros de quem se lia, convém ás vezes fazei;
alguma experiência extraordinária, que os obrigue
a não viver muito confiados, O cuidado dos prin-
cipós ha de ser como de maridos prudente s, qus
vcllaai swbvc sua honra, sem dar a entender
que temem o aggravo.

Não he> fácil averiguar qual haja feilo mais
traidores, se a demasiada bondade dos reis, se
o extremo rigor: e considerando o. nosso naUrai,
a quem reprime mais o medo qae a razão; ma
applico ao sentir do padre Mauiaiine, que o temo?
refrêa os aíios pensamentos, e a benignidade vs
vi vi fica.

ISãoha defeitos mais traidores, que os que sé
conhecem por exeesso de virlxdcs, porqtc como

goza h-i d "ambos extremos,, com facilidade st ícc-
torre d'cl'les a malícia e liso rija, chamando á
avaresa parcimônia, ao desperdício liberalidade;
á crueldade j-'usliça,. ao-relaxado remissão, e a não
cuidar de nada grandesa de coração; e cm estas
equivoeações he donde corre grande perigo a
bondade; poyque sinceramente he o que proprõ*
a malícia cautelosa..

Pa de laser o príncipe hniji conselho «Testado,
dos seus cinco sentidos» exannnal-os todos para
inteirar-se d:: verdade, que tanta isiporta, será
pagar-se de cada hum de per si, que não os poz
juntos.com o h-oise-Ui aç-aso a 1'ivi'iia Providencia,
se o príncipe com bondade se fia tanto de quem
couliiiHameute llie fatfej,, que só crê v que ouve,
de pouco lhe serve a v isra.

Seguro pelo que vè, que em as cortes, e pa-
lacios sempre he pompa,, e fausto, e não escuta, as
vcrJuficiras Lsliin-s dos, aflüelus. está de isais <í
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os n:\smt bis iro. ti*
eavido; se ao que vé c ouve vence a própria políticos, que causa este abominável-vicio, digo
«aixão, ouaHtojo, atropelara por lodo o gosto ; so ! ÍHC. qualquer moliin destas ti es espécies da iiT
se deixa levar com anciã de riquezas de huns
árbitros, ou dc huns dictav.ies bem fingiJus, que
largas conseqüências promcltcm flores, .e dã*o mais
espinhos que frueto, será deixando frustrado* a
vista, o ouvido. « os gosto, cnlrcgar-se tudo ao
ul fato, que, tem ísua^ consistência em o ar; o laclo
he o mais grosseira.dos sentidos; porem o menos
enganoso: com elle hão dc concordar todos, p< r-
qjw he .pralicaioílef ludu o que se discorre. K
o|i«e OíiiriíPofiipc,, sefo que lhe disseram, o que
UiespropuseKsin diante dos seus olhos, o que lhe
rep;ementaram,, -e ao seu gosto lhe pareceu útil,
toprespoude ao que loca; esc não sabe bem a
conta, não ha se não aceudir a prova como fazem
os aritbmeticos, e ver em que sentido se ha ei.-
ganado, para emendar com isso a fama das coisas,
# si «í ctixu-íe persuadir com Bondade ao con-
trario do que locarem.

Se dizem ao príncipe, que he poderosíssimo, e
tendo guerras vè que não tem com que sustentar
seus exrreilos, conhecerá que o enganam pelo
ouvido ; se divertido em festas, servido com grau-
«lesa , affeito só a ver gaitas , e ostentações de
quem assiste em seu palácio e cdrle, lhe persua-
direm, que lodo o reino está prospero e abun-
dante, e quando o ha mister para o seu serviço, o
*tfha pobre, e sem gente, será o engano da vista ;
se por affec.lo ou negociaçáiO s*r derem os postos
jt-as menos beneméritos , com que se co.ilunde
Infla a ordem das coisas, leiü a culpa o. pivpríu
gosto; se em as guerras, imposições e- ou.ir:.s. ma-
t»'iias Iroxerern. httmas ronvetiieucias remo.;:.,
qne approveiiam pouco, « destroem tudo, euga-
na-se. Olhe o príncipe coma» sticeedeia as coisas,
rçue pelo coumium, isso são, se se locam má »s
succ«ssos, serão más disposições» se falia de so..--
corro será necessidade, se muitos delidos cm os
povos, será pouca justiça, c se não havendo culpa
em nada sahir mal tudo, seiãta nossos peeeados.

He adularão (disse S. Agostinho) hum engano
Com falso louvor; que he hum lisongriru se
i'ão hum homem , que nao allende a vcvdadc
das eousss, e que só applaudc o goslo, (Taqucllcs.
«ju* ha de mi. ter propbios?fies modos ha de tisonja (disse Pedro (ire-
gorio), o priuieiro he allribuir a hum sajciloa
virtude, que não tem, o, segundo encturecer-lbe
aquella virtude demasiada, quando a tem, o ter-
feiro applaudii-lhe os t trios. Bastante doutrina
ícUara.»- cíuS. V.ijizzz^u que mí Ii^Lj -us .Ui:..~.-

a.inja referidas, as lenho por sacrilégio humano*
e dou-lhe este tilulo porque sendo tão com mim»
em todas as letras chamar sagrada a ílagestadr,
quem tanto a offcndc. torna-se r.'o de cri ene ; q-u«louvar-lhe as virtudes, que não tem, he huina
ironia burlesca, he injuria mais solapada, cu«
huma déscórtezia manifesta.

Por isso diz o Kcclcsiastico, qne a ninguém
se applaudc vivendo, o excesso em o valor sempre
he culpavrl.

He tle muito generoso espirito o sujeito* não
áttender, e applirar os ouvidos ás vozes da li-
soiija, que são priores, que asdeCirre, pnrqt.t:UMisloniiain o animo: hum soberano chamai a
aos lis ngeiros peste dos príncipes,,,, e sabre, os
dc.pgeiar, *s fazia ra-li^ar. O imperador Sigis-
mundo, refere Knr.io Silvio, que não luzia ciso
d>IU>s, nsiva-os para rir-se, não para hocr^í-o*.,
que não he liem lerem pagas de leaes os quwcominrUcMii crimes de traidores, e não amam a
pessoa, se não o poder alcançar benefícios.

A dous se reduzem nsgeiicros^elisongeiros hui *
são de palavra, estes-dizem a .isonja, a cs-u-b |>ud«;levar-Ura o vento, outros são-de obra, estes tazem -
adulação lisongeando aos príncipes rom sutap..d.i
malícia; porque se dão a conhecer, assim obram ;' *
«aliam, par» que o poderoso, a quem emitam tome
ila sua mãooíMiga 10. Bem se vio em Ereetiotro, iíi»
que faz nifução Socn.tes, e Ilaph.ud Yotalériai.e,
que o imperador Constaiilino foi cíirislão, <• como
.ratfnnn apóstata tornou as armas curtia a igi-rja ,
e emio Sevc-riaiitto se reduzio a ella :• ¦— í\;;o irui
os lisongeiros mais lei que a sua .ronveinti.ei.-,
são cameleáes que segundo a terra mudi.m n eò.,

O modo rom que a Ii-o.ij.i encanta us jiin-ripes, paivc.ro a Pedro (iregorio que sú a toi-
e.i d'exoiv.i.v>iiiH)s eicclesiasticos pode desfazer-se ;
r as.im este calhou-, o desengano, rmumelle atss
prel.idos, que pela religião e dignidait Lm
previFegio para advertir ctwn II ença, «¦ serem
ouvidos com res|U'ilo: porem se a estes os cr-
gas.-e a ambição , e- incorressem em o mesmo
que hão de evitar? c que castigo lhes aguarda ?
giaiiile. A douta purptira ducardual-Peuro¦Itauiiao
diz, iu.corrcra,m em crime de Simoniu.

(Muut. da UM. l!ubl.)

Í103ÍAXCE flfSTORICÜ.

CAPÍTULO XLU

Ttes dias dejxiis*

ífi/craiu como lindos, ileppiis tle
Éiuiim coragem louca, liuui vi i-
ponlioso im-ilo: i/iie iiiüisse li.ivía
tsyesur ile hisotiiliüs sota.,!,*)»'.'

(VaUsú ülA-gre*» panj. 71.J

No mesrio dia, cm que os paulistas deixaram
as itiiuralhas do IÍO«-tC,. e qu-anifo os boahas e-on
loltas e tangeres sabiam » tomar pos>e de Mias
c—S, übü.iidüi4„i:s, s-vrraia i lilta ifc-uus lcí1^
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dados de cavallo que por instantes tomaram da
susto a quantos vinham entrando; eram estes de
Villa Rica c da do Carmo, espias de hum grosso
óp. tropas mandadas cm sqrcorro dos cercados, e
quo logo no seguinte dia começaram de appareccr
nas alturas mni lustrosas e cheias de furor para
com os Olhos de S- Paulo, que esperaram encon-
Irar ainda. Grande fui o descontentamento entre
todos na súbita retirada do inimigo, por qne os
trabalhos do cerco começavam de esquecer a huns,
e outros não os haviam provado; assim,- o que
pouco antes era fortuna, e milagre, agora pesava
a todos, lão difficil lie de contentar"» coração
humano I Na madrugada do seguinte dia se-
guiram do Rio das Mortes pela estrada de S.
Paulo os boáhas armados, e com forçadas mar-
ehas foram acampar-seltc léguas distante da villa,
no mesmo lugar em (jue o exercito paulista passara
a noite antecedente; aqui fizeram conselho, e Am-
brosio Caldeira foi de aviso que não parassem
por que levando os paulistas hum dia alem delles,
l-.âo seria possível encontral-os senão mui distante,
ç que findas as provisões de boca não achariam
outras facilmente, por que teriam cuidado de
inulilisar tudo os que iam diante; dembrou
lambem a necessidade cm que estavam todos os
moradores das Minas, e que huma victoria depois
de muitos dias perdidos, valia tanto como huma
prompla derrota; que se os paulistas eram valen-
les e favorecidos na estrada, tinham agora contra
si o desar de fugitivos, a desmoralisação de deser-
liíres, c a ignorância do numero d'aquellcs que
lhes iam no alcance. I sle prudente parecer foi
recebido por todos, e desfeito o conselho, recebeo
ordem o exercito de se pôr em marcha apesar do
escuro c tenebroso da noile; Ambrosio Laldeira
para que de seu pensamento ninguém murmu-
rasse, passando á vanguarda, offerecco-sc incog-
nilo para fazer parle do numero de espias, ou
descobridores, e com seis companheiros bem ar-
mados dco-se tão grande pressa que anh-s de
accíárar o dia íopòú com os fugitivos, que lambem
forçavam o passo; a escuridão, e a chuva, obri-
gando-os a caminhar lentamente, deo lugar aos
espias de se aproximarem tanto, que até se ou-
viam as vozes dos que caminhavam por ultimo;
Ambrosio Caldeira parou, e voRando-sc para os
companheiros:

(Jaal de vós, disse elle, he de tanta reso-
lução que me acompanhe até o meio dos ini-
migos ?

Eu, disse hum dos espias, ainda mancebo.
Pois tomai vós outros a desandar, con-

tinuou Ambrosio, e levai ao chefe a noticia de

que os paulistas ficam .cinco léguas alem da
Cranima, c que no passo, em que-vão, devem
de eslar amanhã alem da serra da Guarda.

E os dois espias continuaram a seguir o ini-
migo, até que ficando-ifce já tão perto que os
havia de descobrir, Ambrosio Caldeira propõz ao
companheiro de se apearem levando os animaes
adestro; e comopuzessfcpé em terra, o mancebo
fazendo menção de apear-se levou a mão à espada
c dco-lhe tão forte golpe, que o lançou por terra
sem movimento, e dando de esporas ao cavallo
foi encontrar os paulistas, que o receberam como
amigo e conhecido, queslionando-o em sua passa-
gem rápida atravez das companhias desordenadas,
por que em tão ruins estradas a marcha cm fôrma
era impossível.

Eu já dizia que linhas deixado a pele no
Rio das.Mortes, gracejava ' n.

Como vai a boába? perguntava outro em ar
de mofa.

E o mancebo respondia a todos sem deter-se,
até que toda aquella multidão começou de parar
por que soara o signal de acampar; voltou-se
então para hum lado perguntando pela tenda
do general.

-— Oh! senhor Penteado, pois se ainda neste
instante paramos, como quereis vós que a tenda
do general esteja armada?

Não vos pergunto se está ella armada,, mas
onde costuma ficar Amador Bueno!

Na vanguarda, quando avança; nas ultimns
filas quando  quando retira  ou foge, por
que esta nossa retirada tem cheiro de fuga; bem
fizeram alguns que por lá se deixaram ,

Tendes a lingua assás comprida , meu
amigo, cuidado que vol-a não esponlcm!

Não hão de ser cabclleiros, meu donzel ....
molharei* primeiro a espada secca, pura tocar na
minha ! !

Secca! disse o mancebo cheio de cólera e
de orgulho; ora vede

K arremelteo para o companheiro, a quem por
ccrlo ferira, se lhe não embaraçasse o passo Ama-
dor ííueno, que ouvindo rumor para aquella parte,
desconfiado no animo de seus soldados acodira
promplamcnte.

Prendei esses dois homens! bradou o ge-
ncral com voz amarga, para os que estavam de
cerca delles; deixamos o Rio das Mortes ha trcs
dias, e cm todos elles, quer cm marcha, quer
acampados, sempre brigas, sempre relaxamento
na disciplina , sempre vagar na execução de
minhas ordens! ! Como nos vamos em marcha,
não ha medo de cárcere? Nós veremos o que
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decide de vós outros amanhã hum conselho de
guerra..... ievai-os!

-* General, hc preciso para o heai de todos,
que eu vos fálle já, e sei» testemunhas; todos
quanto? ahi vedes vos podem dizer que estas
razões em que nos travamos ambos tiveram co-
mrço em querer eu saber donde se vos costumava
armar a tenda* por que-: lendo ficado doente no
Rio dai Mortes.... não sabia das ordens que tereis
dado no modo dc acampar.

—i Levai-os á minha .tenda; disse Amador
Ituent sem que na óz se lhe conhecesse mu-
dança.

-^- Ed aposto que os manda fuzilar ambos,
como acoritecetícom o eamiiilieiro.; A mador Bueno
está bravo eomnosco, e tão.....

. — K*tão bons atiradores que somos nós oulros,
guia? leve-fle « diabo, que sempre estás Ia liando
sèm termos* nem cautela; depois Amador Bueno
da Veiga manda-nos mclíer-le huma dúzia dc
ítalas no eoração e na cabeça, c aqui estamos
nós a tremer diante de ti, sem poder lazer boa
pontaria*

Que trará o Penteado pUra contar ao ge-
neral, lá do Rio das Mortes* a estas horas es-
íamos com os boábas perto.

Eu não creio em semelhante coisa! pois os
boábas sangrados come ficaram» terão vontade de
vir. ter eomnosco?!

Files sós, não de' certo? usas eom os dc
Villa Rica, c do Carmo......

lissoi foram embustes para levantarmos o
cerco.

Ah! senhor Braz dos Anjos* que não posso
responder-lhe por que lenho mulher e filàns....*-
Islava eus na atalaya quando pela primeira vez
*e faltou em. levantar o cerco'?! íião le lembras
d,os companheiros na. deflensãn d'aquellas casas
de junto do forte?! ..
.,— tu também não fallo çomtigo...

Porem , se fui eu quem veio trazer ao
acampamento a certeza de que m moradores
t{as Minas vinham todos- sobre nós e em soecorro
dos boábas, com quem he que tu fallas ?.!

V-as,. tu os visto, guia ?
t — Eu os vi» coma .to estou vendo,. apesar

deste escuro que faz..-
Homem ,. não sei. que te diga; o? elles

virem he possível.... mas, eu sei eá se \Erram?!
Nüò te ajrrules comigo gorqse he meu gjfnio..^

li em quanto Braz dos Anjos desculpa-ta sua
incrçduliditde^ os que se tiu|ian% apit-hado para

< u.vir o motivo da briga, deixaram s dois aU
terçando, eforam ter com aquellcs que haviam

j conduzido fornã» \ itclo e o moço Tenteado
á ienda do general. Porem estes sem dar attençáo
ás perguntas que lhes faziam, foram rompendo
até de junto dos dois, que em calorosa disputa
se esqueciam da sorte dós companheiros.

- Alú temos niais dois para o conselho de<
amanbãa, disse hum gracejando; aposto eu que
os vindes buscar? ..?? -.,,-...,. ,\.

-,r- E«di3tes a verdade, amigo ; Amador Uueno
te chama, guia.

Não gracejeis, Paul» ; olhai que o .guia.
costuma dar-lhe huns ataques...

Não ha gracejo nisto que dizemos; porem
não sabe o general de alguma que acabas de
fazer, se alga tna fizestes: grandes coisas vão lá
pela tenda, porque todos os oíhciaes foram,,
chamados, e como se pedisse ordem para pôr
á vontade as companhias, , mador Bucno rrs-
poodeo qwe estivessem sotoe armas; de sorte
que havemos de cear hoje com o mosquete no
hombro.

Porem , amigo Paulo Rebelío, hc só ao
guia qne o general quer fatiar?

Só a elle-
,— Tanto peior; porque não hade ser pari

hôa coisa; antes tosse a nós ambos, ou a li só.,
1 raz dos i\njos.

Não digo eu isso; vai tu, que tanto to
engrandeces dos favores que te faz : eu cá rtã»
sou lembrado , o- que me dco sempre muito
gosto, e hoje muito mais. Porem se for pnni,
cometler-le alguma coisa de perigo tens compa-
nheiro certo, guia.

E apartaram-se, indo o guia com os irmãos
Hebellos á presença de Amador Bucno,. que fora
da tenda e rodeado pelos outros cabos,, iitlcr-
rogava o maneebo-

-- Etilão dizeis-vós que o inimigo vem coiei
forçadas marchas sobre nósP c nuc está....

Precisamente, general,,qutm o pôde saber?
deixei-o na firarama, porem,. tFaqui a es c lugar
vão cinco léguas, e elle caminha sempre.

Se aqui pernoitarmos, amanhãn antes de
nascer o sol estará eomnosco; c que força Iraz'.'

Alem dc dois mil homens ,. bem armados
e resolutos.

K Amador Btaerao entrou na tenda seguido
pelos officiaes; muitos foram de parecer no eu;-
selho, que se esperasse o inimigo; outros que
forçassem, a marcha,, o que não era mui
fácil pelas estradas d'aquelles lugares::, porem
conto era preciso Iknma resolução prninpta. •;
atrevida,, o general sem dar seu aviso 'levantou

o conselho,, mandando que as tropas' sé pu-
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iressem navamente em marcha ; depois fazendo
entrar o guia :

Quantas léguas fazem d'aqui á serra da
fítiarda? perguntou-lhe.

^aatro léguas pelas minhas contas; trose
meia para os que por aqui moram; tres para...

Então, corno se medem as léguas? disse
Amador Bueno com-máo modo.

! — Senhor, quem vai em animal, fresco, faz
mais caminho sem cançar, e quem vem de
ten-*e...

Enlendo... porem respohdei-me como se
por aqui morássemos ao que vos perguntar; se
quizessemos d'aqHÍ a duas léguas largar a cs-
rrada geral, seria fácil abrir huma picada de
travessa, que fosse encontrar...

Ora esperai , general ; se não vos desar-
rinja lá os vossos cálculos, podeis dizer-me para
fine largais a estrada?.,, não he curiosidade ,
l.iher que algum meio mais seguro...

-- Não. a picada ha de fazer-se: todavia
podes saber porque largamos a estrada; os
boibas de Villa I"íca vem sobre nós, e estão
a fre», nu quatro léguas.

Olhai, meu general, se não fosse dever
rto meu oflicio, não teria o arrojo de vos arou-
scÜiar, que lambem não he hum concelho, po-
r-m ouvi : quarenta léguas em redondo tudo
sao imttos virgens, e se quereis varar no matto
pari sahir lá diante, isto só ha de servir para
nos pór hombro e homhro eom os boábas
• ra , se vós quereis que eu diga como nos
havemos de pòr cm salvo sem trabalho,,,

Dois rallaií
Nós vamos em marcha; eu vou passar á

frente, r> vós ireis comigo também; daqui a
l.-íu.i e quarto pouco mais pouco menos fia ca-
minho de fazenda, estreito he verdade, caminho
para tres homens; a fazenda e serventia fica a
Ires léguas da estrada, por (anlv ao romper do
í-ol estamos eineo léguas desviado, e sem pe-
rigo: mas bem mãos olheiros trarão elles se
não enxergarem a estrada geral sem pizadas e
rasto de nossos passos, estrago que sempre faz
numa multidão...

K nosse caso, seguem nos...
Ouvi, não trazeis vós perto de trezentos

cavallos ?
Ile verdade.
.Mais de quatro centos burros de carga?
He certo.
I'ondc-os leves, e .ihi tendes huma fropi

ligeira, que nos ha de cuhrir a retirada ; por
que podem ir almoçar para lá da serra da

Guarda, jantar quatro léguas alem, e dormir no»
furado ; no dia seguinte fazem oito léguas, quatro
dc noite, sao doze; e eu qnero ver se os boábas
são capazes de lhes pôr siquer a vista. Agora
vamos a nós cá pela fazenda; se por acaso os
boábas nos descobrirem, os caminhos são aper-
fados, mas a vantagem, ou desvantagem he d«
Iodos; só ha huma pequena difficuldade qúe
vencer...

E qual hc ? disse Amador Bueno, a quem.
as idéas do guia tinham agradado.

A fazenda pertence a hum inimigo vosso:
e só com a espada na mão havemos de attra-
vessar o terreiro; não saheis vós o que hc hum
fazendeiro no sertão das Minas dentro de suas
terras? Assim, ainda que não fora vosso int-
migo pessoaj, por dois motivos lhe passaríamos
por dentro de casa com n..io armada.

Não quero que me digas e sen nome, porque
pretendo haver-me com elle de forma, que nin*-

guem descubra o que tu acabas de dizer ; menta
a cavallo e partamos já.

Porém, se estou a pé , como quereis qui
monte...

Escolhe hum de meus cavallos.
Estúpido que tenho sido até hoje ! disse*

o guia entre dentes; podendo ter bons cava!-
los... se me tenho lembrado ha mais tempo.

E partiram ambos, indo Amador Bueno pelo
caminho avisando os cabo? da resolução tomada,

que todos applaudiam ; até que passando na
vanguarda foram postar-se á entrada do ca-
ininlio indicado pelo guia , que a todos quantos
passava»! rccommendava que nao quebrassem
ramo atetim de arvore, que os denunciasse ao
inimigo, fazendo seguir pela estrada geral todos
os que conduziam ravalgaduras. Era dos últimos
Braz dos Anjos, que como trazia animaei na
comitiva , devia seguir para diante; mas ao
empo que passava em frente do guia , esle
sabindo-lbe ao encontro :

For ali , amigo, lhe disse em tom mn^
fador; temos chamusco ao nascer do sol , otj
pela frenle, ou pela retaguarda , e lu és áos
valentes, e demais promettestes ficaF commign.

1!@ , senhor goiaba! pois como foi isso?
tão alto vai senhor, enlFe fidalgos e cavalleiros.

Logo faltaremos: por agora vai seguindo
a companhia,

Mas, os meus burros, o meu cavallo?
Não te dê freima, que vão em segurança.

F depois qiif passaram todos, o guia e Amador
Bueno apearam-se e foram seguinda pela vareda.

(Continua.)
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fias a que sç destinavam :. dir-se-hia. que lias
orgulhosas de sua nobre missão deixavam-se
conduzir pela mão do artista; ou. que hum poder,,
que certamente não he o, d% > ceslrui,gia a
qum ponto, excessivo, o peso próprio dc cada

liumade suas. partes constituintes, pois no curto
espaço de hum anno o templo subio muito em
sua construrção, sem que fossem comparativamente
grandes os meios então aa. alcance.. A-s.. tQrrçs
sólidas e.airosas, e hum pouco salientes sobre
a face principal, subiam rapidamente sem que
a solidez fosse menospresada, como guardas
avançadas que denunciavam ao religioso povo os
progressos da copstrucção em geral; e, o arcoe
se.lti»s, gravadas sobre a verga, da. entrada cen-
trai, ensinavam ao observador,o,nome do. padroeiro
tia cidade. O interior seguindo o movimento,
communicadocaminhava com passos gigantescos;
a capella mór, o consistario.e suas, dependências,
progrediam com mais vantagem que aa, outras
partes, reinando cm tudo a bem entendida so-
lidez e gosto, e pouco lhes faltava talvez para
tocarem o tão desejado termo,, quando cm 1797,
ao movimento artístico e ás suas vozes suçce-
deram a. frieza e silencio dos túmulos; cesse
silencio julgar-sc-hia inlindo, á vista do abandono

H a que foi condemnado. hum templo que desde
sçu berço foi bafejado pela desventura ..Huma
lagrima, que não podemos conter, nos escapa ao
encarar esse quadro de dissolução!.... e sçn-
limos que nossa penna seja tão pouco azada para
exprimir nesso pesa1-...

A historia deste malfadada, If.mplo faz-nos
lembrar o. convento de. S. Francisco'da ..Cidade,
íern Lisboa) que também soffreo os rigores da
sorte desde seu primeiro instante: cinca vezes
fçi cmsfruido e. outras cinco destruído porcausas diversas., porem nal.uraçs, . e..açlualmenle
estão arrancandn-se-lhe os diversos, membros,
que tanlo as arles se. esforçaram em os unir,
para que suas peuras vão fazer parle do thealro
de D. Maria II!....

Para não deixarmos incompleta .esta .parte da
rathedral. fluminense, diremos, que. apesar *!o
abandono deste cdiíicio, o cabido chegou, a.saüs-
tqigr,_(}_e, certo modo seus desejos, se bem queem menor escala,,- pois, por ordem regia existe
t\üa desde 1808 na igreja {outr'ora dos. carmelitas
eajçados) chamada duranle o reinado do Sr. D.
João .VI, capell> reaj, e hoje conhecida por ca-
pella imperiap.;

Aindao Sr. D.. Jpã<> VI governava como prin-
cipe.regente,, e era seu..ministro o conde de Li-

nhares,; quando foi creada, por carta regia de 4
de dezembro de 18ÍÒ, a real academia militar;
porem não havendo hum edificio.apropriado para
ella,, ç precisando por tanto construil-o; fiai ts-
eothido, bem que impropriamente, o lugar-, onde
os torações intimamente religiosos, esperavam ou-
vir os harmoniosos hymnos dedicados ao verda-
dèiro Deos: talvez nos enganemos; porem jui-
gamos que tal escolha íbi algum tanto impensada :;
emuito mais nos inclinamos a isto, ao lembrar-
mo-nos das grandes quantias que se tem dispeng
dido na destruição de muitas parles, e approvei-
lamento de algumas

Os tra ba lb os da raal academia começaram n©
anno seguinte ao de sua creação, sendo a prin-
cipio, abgu.mas aulas situadas fora deste edifkin,
par-não haver suflieiente commodidade para todas,
pois a única parte de que - pôde então lançar
mão, e que ioda hoje existe, apesar de modificada
ligeiramente, foi destinada, em sua origem para
consistoria:- a administração e as aulas de math-
maticas foram acommodadas nelle, conforme a
possibilidade do momento. Os estatutos que acom.-
panharam a lei creadora da academia, marcavam
as mesmas doutrinas que os actuaes, e eram sete o
numero do annos destinados para o estudo com-
plelo de todas as matérias do curso; porem ai-
gamas differenças pequenas se netam no curso
de eníâo e no de hoje: o observatório, que hoje
faz hum papel importante, e que cedo, talvez*.
terá de oecupar sua elevada missão, nãs fazia
então parte do curso; e assim também as noções
de direito; a botânica era porem recebida d*-
baixo de huma extensão que faz bonra ao pru-
grammista, e hoje Uhv faz-parte do .curso; a
geologia entrava compreendida na mineralogia,
e as sciencias tias construcções (a architectura) era.
annexa a fortifícação permanente.

Huma junta composta de Ires membros foi
encarregada, da direcção scienlifica e policial da
academia. Os membros des?a junta foram os
Srs. Francisco de. Borje Garça o Stackler, Manoel
Jaciulho Nogueira da Gama (boje marquez de,
Bsepcndy), e, creio que, João Manoel da Siiva,

A academia gozou por muito tempo seu sys-
terca.de estudos e,, de. adiuiuisíraçao, e parecia
continuar do mesmo modo, á vista das vantagens
que manifestava; porem assim não suecedeo; veio
o espirilo de r.efurra.a, e. desde enião ella está
incerta de sua verdadeira existência. Muitas .tem
sido as reformas que lem soffrido ; muitas as
maneiras porque tem sido encarada; e nós vamos
da!-as a conhecer succhjtair.erSc, para não fatigar-
mus o k-iicr.
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Em 1882 foi reunida a academia de marinha
á militar; mas em 1834 foi novamente separada,
iormandohüm curso de seis annos, c reduziu-
ip-se as scíencias naluracs, que então se ensinava,
simplesmente a physicave xhimica, ensinadas em
huma só aula, <cómo na antecedente reforma* No
anuo seguinte sotfreo a academia nova reftífma,

ffvoltando ao systema de 1832, com a separação
Iporcm do curso de marinha.

O ministério de 19 de setembro deo-lhè noTa
ÍTeforma, reduzindo o curso a cinco annos, dando-
filhe porem, como em 1834, disposição militar. O
LSr. José Clemente deo-lhe, em 1842, a nova
(Teforma 'que hoje existe, com a d ifferença somente
raa abolição da aula de botânica, que tinha sido
admittida pela ultima reforma, e do censo «spe-
ciai do direito, decretado pelo actnal governo.

Desde a primeira reforma a junta foi stippri-
mida, e em seu lugar creou-se, ora director, ora

jcommandante, segundo a forma de que se rc-
vestia a academia. O nome tem variado; porem
acluálmeHte he chamada escola militar.

Muitos lentes distinetos tem tido a escola mili-
Jar, durante as diversas fases de sua vida; e
muitos discípulos notáveis tem produzido. De

propósito omiitimos seus nomes, pois tememos as
•diosidades das classificações pessoaes; porem isso
nâo nos priva de dizer que, nos diversos ramos
raathmalicos, a escola tem lido verdadeiras nota-
bilidades, das quaes algumas descansam no seio
doCreador; outras gozam, á sombra de seu bem
«•labelecido nome, as honras que The são pro-
prias; e outras emfim, ainda com o espirito in-
.flammado pelo ardor dos annos, correm veloz-
luente na escala do merecimento, buscando-vencer
-seus emulos com nobreza, mas sem orgulho.

,J„ Â. Cordeiro.

ARTIGO 3.°

(C0NTISUA5D0 DE PAG. 4!).

Covernava em 1621 esta capitania do Rio de
Janeiro por segunda nomeação Marlim de Sá,
euje nome e appellido por tal fôrma se liga
cura a fundação e engradecimento dá cidade,
que não he possivel separal-o', do tempo de
seu governo datam as primeiras obras publicas
de reconhecida utilidade, taes como as forti-
ficações da bahia na entrada da barra, e muito
especialmente as da cidade, onde se desvelou
no entrincheiramento . fundação e reedifitação
dos fortes: estas trincheiras, e taipaes corífun-

| dirtfm alguns eseripiores, que asscVeraí-am co-

{ meçar de ser murada a cidade por estes (em>-
pos, sendo certo que só no governo de Fran-
cisco Xavier de Tavora, em 1713, se começou
a fecbal-a Com verdadeiras muralhas, que nurtea
se -concluíram como diz Pizarro em a noíá
5S.* do í." ¦tom. '(Juanto á fortaleza de Santa
Cruz ediíkada por Matfíim de Sã , não foi outra
senão a da barra, como se lê no catalogo dós
capitães mores governadores, capitães generaes ,
e Vice-reis, que tiveram esta capitania, ma-
nuscrjpto existente na bibliotheca episcopal :flu-

minense, onde por formaes palavras se declara
que depois de nomear o governador Marlir-i
de- Sá sucessores ao seu cargo , para que em
caso de necessidade servissem. ¦ partira para a

fortaleza de Saitía Cruz da Barra, aonde do
melhor modo que foi possivel, eu-permitliam trs
ctrcvmstancias do tempo, ^pregou todo o sett
cuidado para a fazer mais defensivel, e capaz
de embaraçar a entrada ao inimiga.

Porem eu quero prescindir da leitara desse
manuscriplo, dando pouca importância a tal
obra como autboridade, para contestar a ter-
minafrte, e inexacta observação do autbor tíírs
memórias históricas do Rio de Janeiro, nota
6. pag 214 do 2. tom.-, onde se lêem celas

palavras : Não se confunda o ferie de SatrtA
Cruz com a fortaleza da ba**ra-, que tem o
mesmo titulo. O forte construído por Murtim de
Sà com ordem regia , existia im hujar ande se
vC hoje a igreja de Santa Cruz , o qttal pelo
decurso dos annos se foi entupindo, e delle «j»-

pareciam vestígios no anno de 1720.

Que Marlim de Sá , construisse ou reedite-
casse este outro forte de Santa Cruz, he pos-
sivel-, e mesmo vsrdade ; mas querer-se com
isto comprovar, que elle não tocara no da
barra, he menos certo-, e a prova acharrrol-a errt
huma carta, que o mesmo governador esarevera
do mesmo forte aos vereadores da câmara sobre
diffcrcHtes objectos> do seguinte pedaço se vè
claramente, que fazendo a fortaleza de Santa
Cruz de que Pizarro falia, parte da cidade, não

pôde ser aquella donde Marlim de Sá escreve
nesla substancia : — Paço lembrança a voss >s

metrôs, que ajudem a meu irnrão, que -em meu
lugar ahi deirei tratando ds fortifieação dessa
cidade do pouco que faliava... E logo niüis
adiante:— E eu soU huma pessoa sò , e não

posso esííir fazendo esta f.ríaieza, e deixar esta

fabrica, que entre múos trago, para acodir á

cidade, que deixei entrincheirada, e posta eni

ordem de defema, quando para _cá vim, per
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ver. o que iíitpsrlava a minha pessoa estar pre-
isente. —

lie também esla carta bum documento pre-
cioso para se avaliar a maneira extraordinária
porque se resolviam certos negócios. n'aquelle
tempo, ou mais para provar a preponderância
do clero, ua decisão de objectos puramente
civis;ia correição do dezembargador João de
Sousa de Cardnas foi huma das que mais uli-
Usaram as capitanias, que o mesmo caneo,. e
ahi ha hum sem numero de memórias, que o
altestam; tinham estes, corregedores -grandes

allribuições , e nunca foram bem vistos por
aquelles dos ministros, que mais conta tinham
comsigo, do que com os deveres de seu cargo;
por isso Mathçus da Costa Aborim adminis-
trador ecclesiastico, que então era , vendo que
de hum mez, tempo que costumavam demo-
itar-se em suas devaças, os corregedores, João
de Souza passava já de hum anno, e como
tivesse culpas cm cartório, como lá se diz,.
começou de fomentar distúrbios, que chegaram
a parar em factos escandalosos, taes como a
celebrada reunião, que fizeram alguns letrados
e religiosos na igreja de S. Sebastião no dia
8 de novembro de 1624, decidindo rem júris-
dição, d'aqviella que o dito dezembargador
havia do governador geral Diogo de Mendonça
Furtado para syndicar dos governadores da todas
as capitanias.

Desde 1624 até 1633, e em governo de lio-
drigo de Miranda ilenriques, nada se encontra
de notável, a não ser o desenfreado proceder do
povo nas alTtontas com que eram tratadas as
authoridades, especialmente as ccclesiasliras, de
sorte que era hum contraste de poder e des-
preso táo revoltante, que a historia ecelesújstica
«Io primeiro, c segundo século depois da fun-
ilação da cidade, não se pode lêr. sem repug-
nancia ; alguma sorte de remédio paia islo
trouxe em sua energia Salvador Corrêa de Sá
e Benevides em 1637. Nos governos de Duarte
Corrêa Vasqueanes, Luiz Barbalho Bezerra, Fran-
cisco de Solto Maior, Salvador de Brito Pereira,
Antônio Galvão,. D. Luiz d'Alnaeuia, e Thomé
Corrêa d'Alvareaga , comprehendendo hum pc-
rioJo d© quatorze annos, os melhoramentos
toram quasi nulos, porque se circumscreveram
na abertura de ruas e edificação de prédios par-
liculares, mas coisas tão pequenas,, que diflieil-
men te. se. encontrará memória d'ellas : he para
notar que a maior parto das freguezias que
cercam a cidade na distancia de tres, a. dez
léguas: em. Iodas as. direcções, tem existência

qsasi tão antiga como a mesma cidade, ainda
que a maior parte destes lugarejos fossem «le-
vados a freguezias de 1618, alê 1700»

Do meado século 17.° em diante começa a
apparecer de forma mais positiva, não sé a
policia da cidade, como seu crescimento, porque
até esse tempo era fechada por hum cordão
que começando de estender-se desde a Lapa,
pelas ruas. das Mangueiras » Arcos , Lavradio,
cujos, nomes não tinham nesse tempo, depois
pelo largo do Rocio, que era hum campo, ond«
se despejavam immundiçias, sem bum só edi-
ficio, e por junto do theatro de S. Pedro d'Al-
cantara , descafcindo sempre para o oriente até
ganhar a rua da Valia, e por ahi alé o large^
do Rosário, onde no dia 6 de abril de 1756
chegou huma canoa com 7 possoas que havia
largado do Vallongo, se to i que este facto
fosse oceasionado por huma grande porção de
clmvas, que desde o dia quatro desse mesmo mez
cabiram sem interrupção noite e dia : com exac-
tidâo he impossível demarcar o lugar que oc-
cupou a cidade até 1700,. e mesmo 50 annos
depois, porque desse tempo não encontramos
planta alguma, que nol-o indique, e por sim-
pies conjtctv.ras, vai mui arriscado o acertar. He
todavia certíssimo , que esta parto da cidade ,
que mos.ra a nossa estampa de hoje não existia
nesse tempo, e que mesmo só em fins de 1700,
ou raesmos princípios do s;culo 18. começaram,
nao armações,. mas a edificação.de prédios nessas
ruas; o encanamento das Águas da Carioca co-
meçado ,. creio em que por outra traça, muites
annos antes, teve fim em 1750, no governo de
Comes Freire de Andrade; deito faltaremos
mais largamente em especial artigo para Ira-
tarmos neste da fundação do convento da frei-
ras de Santa Theresa , cujo convento mostra a
nossa estampa lá ao longe sobre o morro do
Desterro, assim antigamente chamado..

Este convento de religiosas Therczius teve
principio na chácara chamada da bica em Ma-
ta-Cavaltos, e que hoje mais se conhece pela
denominação de capella do Menino Deos; Ja-
cintha, filha legitima de José Rodrigues Aires,
e de Maria de Lemos Pereira, foi a sua fun-
dadora sob os auspícios.-do Conde de Bobadella,
Gomes Freire: logo os primeiros annos desta
santa mulher correram com cheiro de santidade
e com vinte e sete annos apenas, tende com-
prado por 2:100£000 a sobredita chácara da
bica para ella se retirou só', i:o dia 27 de
março de 1742, indo depois sua irmã fazer-lhe
companhia. Espalkaram-se logo gela. cidade o*
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favores que Deos concedia » esta boa mulher,
dc sorte* que muitas esmolas, e a espeeial pro-
ecção do governador Gomes Freire levantaram,
huma pequena capeila, que as duas irmãs fi-
zeram benzer "celebrando-seã 

primeira missa no
dia da cirumccisão do Senhor do anno de 1744,
e como se lhes aggEegassem muitas outras cera-
panheiras, depois de grandes trabalhos e emba-
raços obteve Jacintha de S. José por inler-
veiição do governador lugar para fundar mais
amplo recolhimento,, bem como o breve, e re-
gra , começando-se a edificação> do Gonvento,
cuja primeira pedra lançou Gomes Freire de
Andrade, com assistência do senado da câmara,
em 24 de junho, de 1750..

(Continua.)

Todos os políticos trabalham por apartar do
animo real a ira, por que o seu nome parece,
que se não pôde ouvir sem horror. Teme-se a
marte, porque deslróe o sujeito ; e não he me-
nos espantosa a ira. Não ha confusão, que não
effenda, sentido que não turbe, damno que não
se applaque, e destes malificios se deleita , e
êfíende o coração donde se encerra porque hc
huma irracional perturbação do entendimento.

Que formoso,, que grave, que decente está em
sua tranquillidade o mar;; que tenebroso, que
feio, e que descomposto está tormentoso; quanto
tom de magestoso quando está sereno, tran-
quillo parece prata, furioso descobre lô Io.

Diversas coisas tem a ira , concebe-se em o
peito, pronuncia-se com a boca, e executa-se
cam as mãos;.do ceração a boca ha de vir tem-
perada, e ha de ser breve, porque (como notou
Cassiodoro) menos inconveniente tem huma re-
j-dução arrebatada, ainda que tome alguma coisa de
injusta, que huma cólera requeimada com ódio; em
a boca ha de ser modesta a prudência da mesma
justiça ; parece muito bem em os juizes as palavras
modestas, e brandas, ainda que hajam de ser
ásperos os effeitos.

Para os delictos de traição ha de conservar
o soberano inteira a ira , ainda que tenha las-
tima; e não ha de dar fácil entrada á piedade,
que quem perturba, e intenta perturbara paz, e
o socego publico, não só he máo vassallo, se
nao máo homem , e inimigo commum da na-
tsreza , e ainda que o soberano queira perdoar
sua offensa , não o pôde sem espécie d'injusliçi,
porque contra tal delinqüente não I<a com ir'se-

ração. Quiz Luiz Bel sentar-se no thron© de
s»u Creador, e ca Mo; esse fim tesa as loucas
lemeridades; perde-se o que se linha e não se
adquire o que se deseja, e quando com a sua ca-
hida, e de seus sequiz*s, parece estava saptis-
feita esla lovcura, porque o Texto sagrado ,
diz que se não. vio mais o seu lugar em
o céo.

De donde conhecerá o soberano, que em de-
lictos dc conspiração, não só ha de haver¦ cas-
ligo para os aggressores , e cúmplices, se não
ainda para a ler:a, ç.u» pisam'. Não se ha de
dar por satisfeito até que sintam o golpe da
justiça sobre si, e elles e seus lugares: poli-
lica que observou sendo lão pitídoso o-imperador
Carlos V, quando em Bujclo, instado pelo pen-
lifice e cardeaes a fazer pazes com el-rei cbristianis-
simo, serrou o discurso com estas palavras:•¦-
Ypuces todo esto cs a si, no ay para qüenadie
trate , de que yo haga pazes com con el-rei ,
hasta que haja castigado como merecen tos re-
beldes ai. Império , y tomado por mis manos
satisfaciòn a Ia perfídia dei duque deGuelar.es-
y de olros , que me ban desservido: —-E se re-
duzio á execução tão sanguinolenta, esta ameaça
que em breve tempo fez em cinzas a cidade de
Dura, cujo incêndio cantou com brevidade, e
galla Jacob Susio..

(Mans. da P.ihL Publ.)

HíHTiO V. LfJA.

No asalado da e. era a Lua se ergue
Escoltada de estreitas radiantes!
Astro, que a dor ama, adelgãça as trevas,
No macilcnto tranzilo mal vibra
Desbotado.fulgor.— Desmaiam cores
Do taciturno valle.— O mansodago-
Seintilla d'almo brilho vacillante
Na florlrem'la das agaas ; crespa ao ionge
Be brisa amena ao-sopro. Quanto he triste
Gemer profundo da onda á noile em margeies
Que leve se esperguiça , entremeiado
Do mavi-oso suspirar das auras!
Embalar tão suave, que convida
Ao somno do sepulcro.a alma , que softVe.
Sempre pallido e triste sobre a terra
Passas, astro de dòr, despercebido.
Nem-Ja venlura-aveulas faustos risos,
Nem t n a alíeritas embalando o filho
Do esposo ao lado desvelada esposa.
As recatadas sombras vedara-te escutes
De amantes mais felLes, emLcbidos
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Nos cntaios que doces ceva o peito
.^¦Esji descuido feliz : nem desacordos

mjÃ vistas meiga de amoroso enlevo
j-' fO-ae a alma arrebatam. Sôfregas se esquivam

<sraças, qua ousou colher por entre o pejo
bem vedados ermos, que revê laia
froxa claridade que despedes,

^a virgem deparas, que em teu seio
amargas queixas, que inda os olhos

Aolímge estende, e querençosa almeja
Nas trevas entrever, que álem negrejam
Amante afortunado : agros suspiros
1)0 peito lhe ouves desprender sentidos
Ao golpe da esperança mailograda
Qne abrio-lhe n'alma tormentosa angustia.
Só lua luz penetra a estância humilde
Do pobre enfermo, que bcmdizcom lagrimas
Teu pallido clarão: — ahi distingues
Scenas de morto !... E passas melancólico
Como que pára a dòr só esclareces.

Que doce he tua luz, astro da noite.
A' alma que pungem desabridas penas
De aeerrimoinfortúnio ! Que lembranças
Dos passados prascres nos disporias .!
Já nas faces a dór pungente cava-me
Dolorosos sinaes, tris.les vestígios
Do pranto que dos olhos se deslisam !
Inda touros na fronte meus cabellos
Do zcphiro ao sabor brandos flucltiara
E agro pesar do coração se assenta
No ialimo magoado! Horas da infância,
Que tão feliz gosei, transpoz já tudo
O horisontede amof! Ah ! má! me sobra
Do passado, que amei, doce lembrança.

Esta hora ia Ossian meigos acordes
N'harpa vibrando, seus cabellos brancos
A descripção da aragem ondeavam.
Enredados por entre as cordas d'wiro
Solta vão brandos sons, que enterneciam
Da noite na raudez valles de Morvcn,

Talvez esta hora mageslosa vaga
A sombra augusta do cantor de Erminia,
Delia em torno o sepule.ro suspirando.
Talvez agora enternecida ainda,
Terra da minha infância, nos teus bosquos
Queixosa a lira de Dircco resoe.
Aslr», que a dor ama como he suave,
Melancólica paz que infundes n'alma !
Que doce he teu sentir quando nos vertes
Da lua dor ogermen delicado !
Meigo moderas truculentas iras
Do fado desastroso : tu convidas
A dor mais terça o coração ferido.
Tu nos trases de amante carinhosa

Lembranças ternas de pungir suave:
D'affayel mãe o amor, que.sempredura,
{£ue desde a infância vae fiel ao túmulo,
©o pai| que em paz repousa, n'alta noite
Levas pallido filho, mísero órfão
Aos arraiaes dos mortos franqueados.
Alli pranto, que os olhos transnuviam,
Doce melancolia estanca, e bane
P-esadumes tão n'alma disperíados.

Linda he a noite, em que nos ares mudos
Da modula avesinha não resoam
Mimosos cantos ! a mudez so quebram
Folhas, que rugem,ao volver das auras,
Mais tênue brilho a Lua agora espraia ,
Qual lus de mortos que nos tum'los brilha !
A iaes deshoras como he triste e terno
Sombrio enlreteccr de luz e trevas!
Como mau grado meu me trava d'akma
E o coração me abala delicioso
Esse gemer de brisa tão suave,
A fresquidâo da noite, esse regato
Tão perto a despertar vivas saudades!
Longe agora talvez contemple Amira
Do astro da noite o giro silencioso:
Na rclva repousando, os tempos rápidos
Terna recorde, que logremos juntos.
Que huma lagrima vertas de tous olhos,
Amira !... minha dor será mais doce.

Onde levas, ó Cinlhia, onde conduiês
Da noite escura as macilentas sombras ?
Como triste depões teu manto pallido?
Vulveràs no ar, mi! noites ostentando ,
Desta arte o império teu ! Então tranquillo
Da morte dormirei o somno eterno,.

Quiçá venha a meu tum'lo a n»iíc Amira
Fia oração depor, carpir saudosa.
Lá a hum suspiro seu em torno delia
Minha sombra talvez contente errando,
Forceje moderar-lhe a dor amarga.
Ao pranto ardente, ás não represas supplicas,
Ruins fados não dão despiedados,
Que reviva jamaissepullo amante.

Filha da noite, agora que íransmontas ,
Que horror vestem medonho os prados férteis!
Sinistra os troncos atravessa annosos
Custosa a luz ¦:— projectão longas sombras
Vultos feios: —do lago em agoas treme
Timido brilho : — em brincos amorosos
Assim de Amira ondea o coito eburneo.
Mas dc todo inda o serro ennegrecido
Não er.cubrio seu disco descorado.
Astro que a dor só arna, comohe lugubrc
O momento do adeos, que dás a terra !
De novo a dor vem golpear-me acerba
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O afflicto coração!¦¦;.,> l,á vejo a morte
Fitar-ane os olhos vesgos turvos de ira !=....
9& longe me convida á paz do túmulo I...
fá sobre mim estende a mão gelada...
hediondosorrir lhe encrespa oslabios..,.
jÇein vinda seja : esta alma a tabulada
fyas. fadigas da vida verga ao-peso.,

dT.;zX. de. Lemos. Magalhães..

itpaiAPfeE «istorico..
CUf«TU£OV*JK.

í[ma lembrança, de rei.,
E entendendo o soberano que-ani-

mos generosos se deix.-mi vencer comqualquer affago, Ihcienviou pelo no-o
governador hum relratoseu, que ainda
se conserva na casa da cam,ara, para
que entendessem, que visitando-os
4'aqaelle modo,., jâ que pessoalmente
o., nao podia fazer ..tomava os: pau-r
listas debaixo de sua real protecçio.

(Vida do padre Blechior dê Pontes L. i1í}'2.)

Corriam dias de março do anno do Senhor
lflO: a, villa.de Sv Paulo- toda gatas, e em
grandes regosijos, apresentava hum espectaeulo
nunca visto, porque nesta outr'ora quasi esparta
os prazeres.e festas eram sempre misturadas com
sangue,, ou. lagrimas, e. en.vos digo.co.mo. Es-
crereram; alguns mal-entencionados, ou. igno-
rantes, que os primeiros povoadores da capitania
de. S. Paulo foram. bandos de sal-teadores , fu-
gidos.de, cadeps, e, degredados, que a melrnpoli
lançava de si, o que he menoà exacto, como
íta historia se vê. claramente; e como as pro-
prias mentiras tem algum fim a . que se.encos-
tem, os taes, por desculparem seu arrojo, qui-
zeram achar na vida¦ aventureira e,perigosa , a que
os paulistas foram sempre inclinados, a verdade.do
qne. diziam, e despcjadamenle. afíirmavam ; sem
que se lembrassem que os descobridores e, po-
voadores da , terra da. Vera .Cruz e.raai-.d'aque,!ta
nação aventureira. e- determinada , que atra-
vçssou por. desconhecidos mares do extremo
oriente ao oceidente, sem mais norte que seu
querer e vontade. Esses.escpipiores mui lidos
em romances de cavernas, .soblcrraneos, . e lio-
restas só enxergavam.roubos nas descobertas, e
ignotas viagens dos.,, filhos de S. .Pmulp atravez
dos mysteriosos sertões do Brasil; valba-nps
ITteos. com . ellcs! se até esta,nossa, cidade, de. S.
Sebastião do Rio de.; Janeiro ellcs desvi-.
ram, e reviram, quanto, mais a capitania
u-e. S..;.. Paulo,, lá. nomeio dos mallos, que tanto

susto poem a ignorantes-?! A mania de todos
o- paulistas , a sua natural- inclinação para as
empresas arriscadas he conhecida-; o trato com-^
meítcial', e a. agricultura amollece* e modifica*»
os costumes bárbaros, e os filhos de Si Paulo"
não se davam nem a hum, nem aoulrayfa
sede de oíro, mal de todo o mundo, qaogEeu
que fosse mui- pronunciada nesses homenjHue-
tudo arriscavam ,. a mesma alma paragpFl-o:."mas serão estes, factos motivo bastante para se
dizer que os primeiros povoadores de S. Paulo
foram, bordas de salteadorcs?:!... Grande peso

1 lhes faço eu. em quanto digo* e deste não po-
dem elles, furtar-se; porque vereis em tada a
parle as mulheres e filhos lastimar-se, quando
huma guerra leva para. longe desi- os -ses*
queridos; mas em S. Paul O era líum'crime, e
huma coisa não vista o pranto por aquelles quf.
se iàm, antes com arrogair-tas indignas d»
sexo , eram. ellas que os- esforçavam , não a
deffêndèr a palria contra estranho inimigo,
mas a irem ás Minas a derramar o sangue de
christãos e parentes, e tudo por causa do -.oíro,.
de- sorte que a- cobiça dcslústrav-a- sen-heroismo,
virtude, que poucas vezes assenta bom na mu?-
lher. Quando se preparavam as expedições ai-
riscadas de descoberta, era para ver como todas
pondo dê parte a natural saudade, feroces e
cuhiçosas se regosijavam com os esperados fruc.tos
de ¦ tão árduos trabalhos: na volta, a primeira

o primeiro abraço era sa-her-sei-' h.t-
viam achado diamantes, . escravos!. M.is
ainda assim não eram salteadores, eram quanto
quizerem, mcRos isso. Ora, segundo o que le-
vamos dito. era cspectaculo nunca visto, aquelle
que apresentava a villa de S. Paulo em ceifo
dia de março de, 1710.; as ruas cheias de flores
as janelías de, sedas e ricos estofos dá índia...
os homens com suas louçaiiihüs ;: e sobre tudo
o ar de contentamento, ,que Irauskizia em todos
os semblántes-i annunciavam - alguma cjís.i de
extraordinário: os bairros da , villa .mais afías-
lados .revestiram-se também de-ãWgrra, mas de-.-
povoando-sc, acodisám seus moradores para . humo
formosa praça-, onde parecia haver gnmfe
lesta , .ou o . lugar- donde partia todo aqHeür-
contentamento-, porque eram ahi. o» adon.es •*
riquez:is maiores ; não era... só-.' des;- populares-,
nem. só dos nobres-, ou; ricos --este -ajuntaineulo,

que ¦, em-.meiü ¦ das- peões-, lá se enxergavam
soberlios-ca?-a!U)S-.com . seus-arreios -de --praia-, e
preciosas mantas,, om xaireis de- vrlludo, e bro-
cado, com que estes nossos compa-lrit-t as são
mui desvanecidos, datido-se-Ihc poit'- dc scüs.
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trajes, com tinto que a prata brilhe sobre suas
cavaJgniiuras ; era o aperto crescido, e perigoso
para os de pé > porque em meio de tanta gente
mal podiam braccar os gineles, que seus donos
esporeavam para se mostrarem.

Assim estava toda esta multidão, como que
esperando o começar da festa, quando lá n'hum
rios ângulos da praça se começou o povo de
alvoratar, abrindo hum largo terreiro, em meio
do qual hum cavalleiro fazia artes de força c
destreza em seu cavallo lasão ricamente ajae-
zado; todos os olhos estavam no cavallo, mais
do que no cavalleiro, que com suas calças de
beibute azul ferrete, seu colletinho encarnado
com botões amarrellos, hum pequeno chapéo de
abas, dava seus ares com toireador, ou capi-
nha; seguro quarto de hora soffrea o pobre
cavallo as formidáveis rosetas das chilenas de

prata, que o paulista calçava, alé que por fim
hum c outro cancados de folgança se aquie-
taram apeando-se o cavalleiro para receber as
felicitações dos conhecidos, e apaixonados de
montarias e geneliações !

Ninguém dirá, vendo-lhe o fogo, disse hum
batendo com a mão na anca do cavallo , nin-
guem dirá que lhe poz os quartos em cima o
guia 1

Por o que ? sou ea algum estrornpador de
cavallos!

Que o diga o teu ruço, e o lindo mur-
sello de Amador Bueno, cujos serviços nin-
guem mais ha de aproveitar; hum espaduas-
tel-o na ida às Minas, que sc não he Braz dos
Anjos Qmprestar esle, dono e cavallo por là
ficavam....

Mas vede lá, amigo rachador, disse o pau-
lista do colletinho encarnado, se não tiro o meu
lasão das unhas do guia estava a pé agora, por
qne o ruço, que elle me prometteo para as
cavalhadas do Espirito Santo nem siquer chegou
ã Quaresma.... mas vede lá como este senhor
paga os favores que lho fazem, brigou comigo
porque lhe não deixei espaduar o meu lasão
como tinha feito ao seu ruço.

Ora isso são coisas passadas...
Não lie tanto assim, rachador I quinze dias

ha quo tivemos huma briga torto por causa
deste lasão, que ahi estás vendo j eu t'a conto.
Logo que chegamos das Minas, assim em modo
de fugida , como tu sabes, tudo ansiava em
aprestos para a nova jornada, e não houve
homem que pela idade se escusas ¦?, ou que
£»ssc pesado por velhice, ou verde por falta
d'aunos; assim, eu, e o guia uao foi preciso

bando, ou deligencia para que nos armássemos,
já se sabe, a nossa custa, porque nesta guerra
de capricho não entram cofres de rei, nem
mandados de seu general; mas quando eu me-
nos esperava, entra-me o guia pela porta com
aquella lábia...

Tenha mão, senhor Braz dos Anjos! não
foi com lábias, que você me emprestou o lasãa
cm Guaralinguelá....

Nem eu digo* menos, porem achastel-a
doce no andar, e querias ver se o apanhavas
outra vez? nessa não hei de cab r eu, meu
contador de historias!....

Ora vede como passaram as coisas, disse
o gaia passando adiante da Braz dos Anjos;
tolos nÓ3 estávamos corridos da jornada das
Minas, e como se ajurilav-a gente para a se-
gunda partida, e eu tinha de ir também...

Já sabemos isso, vamos adiante.
Fui pedir o lasão, emprestado não, mas em

troca de serviços do meu r** _j...
Que não pôde com seus ossos... porque

não ias tu n'elle?
Todos o sabem; eu sempre faço mais

léguas, do que vocês , que vão em marchas de
tropa; depois, talvez fosse mister huma marcha
forçada, huma descoberta prompta, ou huma...

—- Artimanha de guia, de nos levar lá por
huma travessia...

Se eu não fosse, talvez que teus filhos
não tivessem pai a esta hora! tu eras capaz da
semelhante, fallador de mil demônios!!

O guia larnou-se de orgullao, depois d'a-
queüa astranha diabrura I

Estranha diabrura lhe chamas tu, Braz
dos Anjos? pois, olha, diz Amador Bueno, e
outros muitos dos bons e melhores, que senão
fora eu havíamos de ter grande perda...Porem antes ficar là nas Minas com duas
balas na cabeça , do que vir a esta terra com
cara de loto.... e eu ue deixei os meus ani-
mães em mão de oulro para ms ir com elle por
causa de ehamusjo .. Ouve lá, guia , que cha-
musc« me promcltestes tu n'aquella noite de
chuva, quando deixamos a estrada!

II.! qne eu o esperava , se o não honro
que queres que ta laça'?

Bem fiz eu, disse o rachador, que nia
quiz saber de caminhos de íravessa, e fui se-
guindo, apozar de Hão levar animaos na comi-
liva ; agora quando nós formos em paz, como
manda o senhor rei, tenho minhas tonções d-e
passar pela fazenda do tal boàba...

Que te não ha de tratar como nos tratou
a nós, meu amigo.

E então porque? guerra com elle , se nãts
quizer paz! ou serás tu mdhor do que eu?

Não me entendes; quando lhe passamos
pelo terreiro haverá hum mez, ou dous, éramos
muitos e armados, e tu nas de ir só e sem
armas.

Sem arma3 eu? hum paulista, o racha-
dor?! lu estás brincando.... pois metteo-se-ta
nos cascos que me dgsvaaeio maito com esta
visita ao senhor Rei?

(Continua.) -
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de Pelotas, que já tomou lugar entre as cidades
as mais accadamenle edíGcadasdo Rrasib poderá
ser contada como huma das mais importantes
praças do commercio, supposto o caso provável c
desejado do restabelecimento da paz domestica e
da continuação dos progressos no paiz.

A pouca distancia da cidade, e rodeando-a como
hum centro, estão as charqueadas do Rio
tirando, prolongando-sc, pela mór parte, ao longo
da costa do Rio Pelotas, que já foi indicado como
hum dos aftlucntcs do S. Gonçalo. Tão visinhas
estão cilas da cidade que pouco mais de duas le-
guas a separam da maisafTaslada; as outras char-
queadas cecupam as margens do Rio de S. Gon-
calo c do Rio de Santa Rarbara, formando cada
buma d'ellas humcirculo de população especial,
tão vasto ás vezes e encerrando hum numero tal
de brancos, deaggregados ede negros de serviço,
que parece, á primeira vista, buma verdadeira
aldca com suas ruas c sua capellinha, cujo cam-
panario domina em certas charqueadas ás diversas
moradas dos habitantes.

-~=ÍJi>Ç<Ç«=

GRITA DO BttFERtfO.

DESCRirÇÃO FEITA PELO DB. AI.EXAXDIIE noniUGUES
rElUlEIRA, EM CUIABÁ.

Subindo o morro do Presidio, siluado na la-
tidude austral de Í9° 5b', e longitude de 320°
V 45", conforme as observações dos mathema-
ticos já referidos no anno de 1786, e a 200
passos distante do rio se acham duas grulas ou
cavernas reclangttlares, mas divididas por huma
pedra grande, que forma as suas abobadas,
de 50 palmos de comprido, c 25 de largo,
donde pendem muitas pyramidcs agudissimas
de (i a 8 palmos de altura , formadas de con-
gelações. Ricardo Franco de Almeida Serra ,
s.irgenlo-mór engenheiro, que do Rio de Ja-
neiro havia acompanhado o general Luiz de
Albuquerque, e sendo já tenente coronel no
armo 1796 suecedeo no intarino governo da ca-
pilania por fallccimenlo do seu general João de
Albuquerque, foi o primeiro dos escrutadores
d'ellas , e quem primeiro as dcscrcvco, dando
o nome de Gruta do Inferno ao lugar, por
achal-o escurissimo nas horas mais brilhantes
do dia. O philosopho naturalista Alexandre Ro-
drigues Ferreira , que acompanhara os sobre-
ditos mathemalicos da expedição, por ordem
positiva entrou segundo no exame d'aquclla
maravilha e do Presidio, cujas pinturas foram

por elle descriptas em carta de o de maio de
1791 ao General João de Albuquerque, como
se vê.

« Como V. Exc. me tem sempre permittido
a liberdade de fallar na sua presença o que
philosophicamente sinto, álé eu mesmo, que de
furljiicação nada» enlendo, notarei os inauferiveis
defeitos que aquella tem. Porque, sendo ella
huma paliçada reclangular, que nem no quadro
a: melteo quem a construio com as quatro cor-
tinas flanqueadas cada huma por seu baluarte
chato, a saber: a da frente, que olha para. o
sul, pelo baluarte Santa Anna: a, da retaguarda
ao Nofle^ pelo baluarte S. Gonçáhr; a do lado
do nascente pelo da invocação de S. Thiago; e
a do poente pelo da Conceiçijore estando aquella
estacada encostada a escarpa de huma collina,
que abeira na margem occit atai do rio, entre
duas trombas, que faz a referida collina, tanto
aquellas duas trombas como o vértice da collina
são outros tanlos padrastos que a dominam , de
maneira que á pedradas se pode de cima d'ella
offender- a guarnição.

« A situação geographica do referido Pre-
sidio foi determinada pelos doutores astrono-
mos da expedição do 1786 na latitude austral
de 19° So',. e na longitude de 32íf' 15'. Tam-
bem então se reconheceo que tinha aquella
collina meia légua de comprimento N. S., e um
terço de distancia da sua maior grossura. Da
oulra banda do rio, a alcance de um tiro de
canhão de calibre 4 , tica outra collina domi-
nanle, que lambem abeira no rio; e essa é a
razão por que aquelle angusto canal, que me-
deia entre ambas as colunas, chamavam os an-
tigos serlanistas, quando por alli subiam—Fe-
cho dos morros - ; e sendo enlâo corto que
por mais guarnecido que seja semelhante passo,
nenhuma necessidade tem os hespanhoes de por
elle passarem, caso que queiram subir aos nos-
nos estabelecimentos.

« Por ambas as suas margens so derrama o
Paraguay , quando cheio, em vastas lagoas e
panlanaes, por onde se pode navegar muito á
vontade na maior parte do anno, como eu
mesmo naveguei com canoas carregadas, seguindo
viagem sempre pelo campo desde que voltei do
Presidio para cima , até vir sahir ao morro do
Rabicho, quasi 5 léguas abaixo da povoação de
Albuquerque ; e isto com a vantajosa differença-
de se abreviar muilo mais a viagem, porque
se não perde tempo cm seguir as voltas que
faz o andamento do rio, sendo aliás tão grande

I a sua alagarão que , segundo a reconheceram os
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sohreditos empregados na referida expedição de
86, comprehende 80 léguas de N. a S., isto è
da foz do Jauru até a barra da Bahia Negra,
40 de largo do nascente ao poente, sohre ambas
as margens do Paraguay, comprehendeado grande
parte dos rios Mondego, Taquary, S. Lourenço
ou Porrudos, e Cuiabá, qüe entram elle pela
sua margem de Leste. *

a A mesma Gruta *W Inferno (que assim
muvi (chamar. 4t quem a .descreveo, o sargento-
TOÓri^EicardòsFrancbiíde^meMajsScrra) e outra
armadBhaipíde^qüiB^òreio1 qde alie «apresente não
tem lançado mão o gentio, porínão ter dado
Fé dlèlla. Paras éxáminaFa-, a cumprir as so-
lieranas ;&rdensíde Sua Magestade, que por'V.Exvime|foramintimadas, sahi d'aquelle Pre-
sidio ípelas eitoí horas e meia da manhãa de
4- de abril, embareado «m canoa ligeira, c equi-
;pada ; é com -huma hora e quarto de caminho
•que lis, rodeando a dita coluna, pela parte do
«orle, cheguei 'ultimamente ao porto -de de-
sembarque, d'onde gastei ainda -hum quarto de
¦hora a fazer huma picada ligeira, e andar a
distancia de boas 19 braças e meia entre humas

quatro e meia de terreno plano e coberto de
-mato, que andei pela base da collina, e as qua-
-torze e idlia de escarpa, que subi, até ^i boca
da mencionada gruta.

¦« Está situada na contraponto do rorro que
-olha para >o norte; e-a inlerposiçao de huma

grande pedra a divide iem duas, ambas reclan-
gulares ; porém a primeira, que hc inferior,
tem 11 palmos de comprimento ao rumo de
nascente-, >e 8 de largura; c a segunda, que
he a superior, por -onde entrei, tem 19 palmos
dc comprimento E. O., e 7 de largura. Pelo
.que mostram ambas ellas, ninguém pôde ajuizar
do que dentro em si he semelhante gruta. O
mesmo sargento-mór Ricardo Franco de Almeida
Serra, quando n'clla entrou-, e a descreveo,
não a vio em toda quanto he a sua extensão e
magnificência. Pelo que, se alguém até agora
tem parecido encarecida a sua descripção, hc

porque a ninguém oceorreo cxaminal-a como
deve ser, .para vir no conhecimento do quanto ella
he realmente superior a todo o ciicarecimento. Não
he como a celebrada Gruta das Onças, onde 7 ex-
ceptuada a grandeza, nada ha mais que ver
senão água, entulhos e morcegos: porém, ale
na grandeza a deixa muito a perder de vista a
Grata do Inferno, digna certamente de hum mais
apropriado nome que este, posto por quem a
vio primeiro, que sem duvida se to rrorisou da
sua escuridão e profundidade.

« Para ver-lhe o indo, me conduzi com
muito geilo por huma precipitada escarpa á
baixo, alè dar comigo na profundidade de 13Ô
palmos, sendo aquella escarpa hum enormissimo
entulho de pedras abatidas da abobada, que
eoBslilue o tecto da gruta, por onde está sem-
pre pingando água/ Marchavam adiante de mim
doze pedestres com outros tantos archoles, que
eu prõvidèn temente hã*ia mandado fazer, não
só para me guiarem os í passos ao descer por
hjtm tão-tenebroso precipício, mas também para
íílümiharem a gruta, de maneira que podessem
ver a -vontade ambos os dezenhadores que me
acompanhavam , para a figurarem como con-
vinha. Porem, lão grande se foi ella mostrand»
e tão tcmerosamenle escura , que espalhando-se
as luzes, apenas via cada qual o precipício de
que escapava, se bem que assim mesmo nos
conduzimos sem a menor '""'.o, até chegarmos
ao seu verdadeiro fundo.

« Eis aqui onde a natureza me tinha prepa-
Tado o maravilhoso espectaculo, que recompensou
dignamente tanto o meu perigo , como o meu
trabalho. Porque olhado á primeira vista o todo,
depois de distribuídas as luzes em proporcio-
nadas distancias, representoü-se-me huma mes*

quita subterrânea, e observadas as suas par
tes, cada huma d'eíks fazia saltar aos olhos
turma tfifferenle prespeetiva. A que do fundo
d'aquelle grande salão se offcrece á vista do
espectador coliocado â entrada d'clla, he a de
hum magnífico e sumptuosoibeaf.ro, todo de-
corado de curiosissimos stalactites, huns depcn-
durados da abobada, que constitue o teclo, á
maneira de outras tantas goleiras fusiformes,
¦curtas ou Cumpridas , grossas mi delgadas, re-
¦dondas ou compressas, simplices, -bifurcadas, ra-
mosas-, fuberosas, verrucesas, etc.; outras sa-
hindo do pavimento, á maneira dc pilares, eu-
lunanas, colurnnellos lizos ou can-ellados, pa-
vilhões élc campo, c hum lão grosso, que dois
homens o não abarcam. Ao lado esquerdo da
mesma sala se deixa ver, como debruçada so-
¦bre cila, huma soberbissima Casca-ta natural,
com todas as suas pedras cobertas dó encrusta-

ções espatosas c calcarcas-, que vivamente re-

prcsenlava-m alvos borbotões de espuma das
águas precipitadas d'aquella altura. Em outra

parte porém do mesmo lado parece que a na-
lureza se moldou no gosto da archileclura go*
Ihica. Por todo esse lado estão espalhados di-
versos labyrinthos, cada hum dos quaes de per
si constitue huma curiosissima gruta: tem
aquella sala a sua linha dc direcção lançada
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ao .'amo de leste, que he o mesmo que segue
o interior de toda a gruta, com differença de
ser cruzada. Pelo que segue a bocea inferior,
vio-se que tão somente o salão, incluida huma i
recamara sua, tinha de, comprimento total cin-
coenta e huma braças. Todo o seu plano, que
aliás era irregular, se havia então convertido
em um lago d'agua salôbra, porem, clara, fria
e cryslallina; e reconheceo-se. que pouco ou
nenhum curso tinha, por estar represada pela
enchente do rio.

« Como n'estes e neutros reconhecimentos se
passaram as quatro haras, que decorreram desde
as dez da manhãa até as duas da tarde, sue-
cedeo que se consumissem os archotes, e a di-
ligencia de configurar o que alli vi, que era
a mais notável, ficou reservada para o seguinte
dia. Voltámos com effeito, já então açompa-
nhados do mesmo sargento-mór commandante,
e de algumas praças da guarnição, que qui-
zeram presenciar as maravilhas que lhes conta-
vamos : porém desta segunda vez fomos tão
mal succedidos como da primeira, porque a
gruta ainda conservava o fumo que lhe havia
deixado a illuminação do dia antecedente; e
oulros novos archotes, que se haviam feito,
sahiram delgados, e tão mal breados, que ape-
nas davam huma luz muito escassa. Ultima-
mente as fogueiras, que então lembrou acender
para substituirem os archotes, acabaram de a
defumar de todo, que nem o fogo podia aüu-
rníar, nem nós podíamos respirar.

« Terceira vez voltaram á ella os desenha-
dores, que foi quando se aprumptaram uns
cacos cheios de azeite, que generosamente deo
o mesmo sargento-mór para servirem delumi-
1131-ias , as quaes pouca luz deram, porem a
que foi bastante para se tirarem os dois prós-
pecíos que tenho. Pôde n'aquella gruta aquar-
telar-sc á vontade um corpo de até mil ho-
mens. Nenhum wstigio achámos de ter alli
entrado outra qualidade de gente junta, senão
a da expedição passada. O que vimos alli de
alguma sorte alterado, mostrava que o havia
sido por mão curiosa: porem dos conhecidos
signaes que costuma deixar o genlio nenhum
achámos,

« Pouco depois da sobredita entrada, inda-
gando novamenle a gruta o tenente coronel
Joaquim José Ferreira, achou que de huma das
câmaras referidas no fundu d'ella se passava á
outra dc grandeza e curiosidade não inferior.
Depois de Ferreira descobrio o ajudante Fran-
eisco. Rodrigues do Prado, que aclualmente com-

mandava o Presido de Coimbra, outra não/me-
nor contígua, e ommunicada da mesma fôrma
com a precedente, como noticiou na historia
dos, índios Guaycurús± qu,;câvallciros-.-,¦ éscripta
em 1775.»

fêpiÉraé*
A nenhum principe justoihetserá áspero admit-

lir conselho, suppondo que o he preciso tomar ; as
qualidades que ha de ter hum bomíconselheiro,
as discorreram Platão, e Aristóteles, porem cbm
breves palavras, e não melhor, que Scipião
Ámaratico, e são: saber, querer, e attrever-se,
sufliciencia, e vontade a supponho em todos, e
ao valor, é he necessário, que o soberano ajude
coma sua benignidade, pore?"^ ha sujeitos, que
sabem, e querem, e não se attreve-m a esforçar
a razão; e temendo desgostar ao poderoso, não
dizem o que sentem, se não o que lhe mandam;
esta contradicção se ha de fazer sem temor,;¦
porem com submissão, e reverencia, tendo dis-
creto silencio quando convenha, e cortez lingua-
gem quando haja de fallar, prendas que achou
Theodorico em hum valido seu, e Quinto Curcio
em Ephcstião privado d'Alexandre MÍgno.

Dura coisa parece perder a vida, fazendo
por dar hum bom conselho a quem o não.quer ;
porém com esla carga se toma o ofScio, e o
remédio se não ha de mister, se mão para o
tempo da enfermidade; quando está são o enlen-
dimenío não sabe outro caminho, que o da
razão; quando está aehacoso necessita de medico, «•
aquelle que cumprir com a sua obrigação, h&
melhor o que he menos piedoso: não he de
crer corra risco a pessoa, nem a fazenda, que os
príncipes ehrislãos, como dizia el-rei D. Affonso
d'Aragão, estão mui bem com. os ministros, que
antepõe o temor de Deos ao seu, ainda que então
não seja gostosa a verdade , e pareça desacato
a resistência, depois se reconhece por lealdade.

A tácu Idade que hão de professar os con se-
lheirosT as matérias que houverem de ser con-
sulladas o dirão. D'agricultura sabe o lavrador,
c de ventos o marinheiro; seja exempla o de
Alexandre Severo., que buscava as noticias era
quem devia lel-as. Em o soldado as armas, era.
o letrado as letras; por que he curta a vida,
e limitada a capacidade humana» para compre-
hender Iodas as faculdades eoni aquella perfeição,
que deve lel-as, quem ha de aconselhar ao-sa-
berano: consulte em justiça e consciência theo-
logos e letrados; em a milícia soldados; Mie-
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a cada hum em lingua, que se entenda, se não
será a torre de Babel, trabalharão todos, gastarão
os materiaes, Jir-se-l a obra.

Qual será a idade proporcionada para conse-
lheiro? nenhum ha deixado de preferir com
razão os anciões, por que o branco das cãs em
o homemfhe o sasonado da frucla> em a arvore:
em muitos annos, se ha visto muito, e das ex-
periençias (se se observai com bom juizo) nasce o
melhor conselho, porem não ha de ser demasiada
A: idades ^or*squerns^nnos«?tanto fazem onde
sobram^! onde faltam.

d9síeonselheíresghãOsde4erí grandes senhores,
assim-osimaginousGassiodoro; dizíJuvenal de
queserveo bom apellido, se não n'aquelles que
parátseguira virtude, fazem; empenho da nobresa ?
e estes devem serapreferidos para:, os postos; por
que planta conhecida, parece impossível, quede
mão fructo, n í; .>¦-o,

Os fructos se distinguem, o bom dá saudável
gosto, o máo nem he saboroso, nem útil. Onde
poderá estar mais osegredOjíqueem hum grande
senhor, em o qual se não poderá descobrir?
donde está mais fixa a lealdade, que adonde
se aventurara tanto em a perder ? donde fará
mais bateria o interesse, que adonde não ha
necessidades? e assim, se disserem, que todos
são homens, qualquer coração não tem lugar os
affectos para estragar as obrigações, e não faltam
exemplos, que se caducam os montes, que farão
as chossas; se em borrasca pequena se perde
a capitania, quem pensará salvar-se em hum
navio pequeno, ou patacho.

(Mns. da BibL Pub.)

A (frB^JlI&il IDD8 aHKBíilBAS»
ROMANCE HISTÓRICO.

(continuação bo capitulo viu.)

Pois olha , bulio-me cá no coração esta
lembrança do senhor Rei, esta sua determi-
nação! Aquelle furor desmedido, que me levou
á vingança , secou de todo, e me parece que
chegando ás Minas dou hum abraço no pri-
Hieiro boába, que topar....

Tanto não farei eu, disse' Braz dos An-
jos, porem já se me acabou boa parte do ódio
que me faziam esses homens, só olhando-os.

Tu, e o guia. sois huma parelha forte...
Mas, deixemo-nos de disputas, e vamos ao que
serve; eutonees, camaristas e nobres são es que
devem íer> a honra de figurar na lesla; e nós

que tivemos o trabalho na jornada.... por que
se não fora cila, cá não vinha o senhor Rei
mesmo em...

—-í Masp que lensau com èisso, rachador? não
{e dáíigrande abalo^a visita^côino queres met-
jer-tecom a festa?! dei xa-a com o senado, e
os; nobres....

He isso, deixa-a comrioseo, è fica-te de fora
em guerra com os boábas, pois que queres ir
ás Minas armado, contra as determinações do
senhor Rei, e de seu governador Antônio de
Albuquerque Coelho.

-± He outra coisa qüè não posso tragar!
disse o rachador batendo com os punhos to-
chados; que se mandasse Imm outro para nos
dar este aviso do senhor Ráí, bem estava; mas An-
tonto de Albuquerque...

"— E que outro, senão o governador, podia
mandar-nos as determinações lá do Reino? !

Eu fó digo; Amador jt-no da Veiga...
Isso era tratar com levantados, homem !

por que, aqui que ninguém nos ouve , nós, o*
que fomos ás Minas, não podemos em boa
conta ter outro nome.

Que to leve saanaz, e mais a lingua!
Paulista serás tu, por nnsceres em S. Pa ido ;
mas filho de Paulista , não! lu cs atravessado
por força : olha, bem sabem os de lá do Reino
quanto valemos, e he por isso que se nos fazem
estes mimos, por que vontade de nos man-
darem hum carrasco, e huma alçada não fállj.
Ora bem, se quizeram levar-nos ás boas, bem
faltos de sizo são os que lá além mandam,
pois que se em Guaratinguetá tão mal tra-
tornos a Antônio de Albuquerque Coelho ; se
como he (to esperar tão grande sentimento houve
elle da que chamavam nossa desobediência, come
lie que ha prudência em fazer este homem ler-
ceiro entre nós reveis, e as determinações do
senhor Rei?! Ou elle se pagará das affrontas
que lhe fizemos, e então...

E então?
He huma traição vil, que nos fazem \
Não to dê cuidado, por que Albuquerque

Coelho não tem caracter para semelhante ; se
for como hum seu parente, que tratamos nas
Minas, fico por elle: demais, nem elle se aba-
lou do Rio para vir trazer-nos esto presente do
senhor Rei....

Talvez, que isso seja calculado, guia?!3!!
cá para mim entendo ,' que se ha crime no
qie fizemos, he preciso castigo; e ao contrario
fazem-nos festas.... tenho meus receios.

~ i'ois não dissestes, que Ia os du Reino
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sabem o que valemos, homem?! como diabo

queres que te entenda, se estás desproposilandp!
Fazem-nos festas, porque lhes não convém nossa
raiva ; mas que por r Anlonio dc Albuquerque
nos queiram atraiçoar, n.ão creio eu em se--
mclhanlu.

Antônio de Albuquerque Coelho hehum
boába como os qutrns; onde foi que topastes
bum que se diga benza-tc Deos? ,

 Nas Minas, rachador ! dois á .minguando
bum; litaquelte dia, em quejargamosa estrada
geral.... /

~ Ahi vens tu contar-nos maravilhas dessa
jornada dc travessa..^ ,--¦ »....,- ,fir/, ., ,,-,... :*<> }

JVãô^quiirji fallar da jornada^ímaisdos aean-
tecimenlos delia,.-, rachador ! Ouve,, se queres ,
se não vai~lc ,. ,,

Anda lá , falia, que se não faltas morres
de desgosto,.,.. ,,, < .^r. \ -. .-> .->-.- ¦>

E's hum atravessado, já t'o disse; sempre
contarei em quanta não scomecam as festas là
dentro, porem só porque Braz dos Anjos aqui
está..,

Pois ainda tens pensamentos sobre o
o lasão?

Braz dos Anjos, disse o guia voltando as
costas ao rachador, nâo te lembras dtaquella
manhãa de iblganças , lendo-le prometido eu
cliamuseo ao nasecr do sol? Pois a primeira
causa de toda aquella regalada festa e come-
zaina fui eu., e depois bum boába...

Ileim, eomo he lá isso? tu, e depois hum
boába , guia 1 pois travasie relações de im-
porlancia ?

Vai ouvindo-; aquelle fazendeiro , Braz dos
Anjos, sabia eu ser parente de Anlonio de Al-
buquerque Coelho, e demais inimigo de Ama-
dor Duenn, por causa dc bum pk-íto de pouca
monta para pobres, mas que lá os de alto
pensamento tem em muita; ora por 'isso te
chamei eu , não só por te conhecer os brios,
mas ainda porque to havias offcrecifJo : agora
dize tu eonio nos tratou elle, quando lhe che-
gamos ao terreiro, Braü dos Anjos...

Não he precisa, meu amigo, iulcrrompco
o rachador; se vos tratou bem, não foi por ser
bom, mas porque linha medo; assjm vamos ao
segundo que tu là euconirasles mas Minas: não
me estejas franzindo o sobr'olho, porque tu
mesmo o dissestes ha pouco, quando me lem-
brei de lhe passar em casa na minha próxima
ida ás Minas.

Valham-te mil demônios, que sempre estás
a repisar as palavras dos outros!....

Anda, guia; não faças caso dessas baga-
tellas: vamos ao outro boába, ao outrohomem
que tu encontraste._ lá na tua jornada de
travessa..

Era.bum excelIçHte boába , er o que mais
he, bem perto estivemos delle .no. Ria das Mor-
tes ; era o commandantc do,: fortím f Ambrosio
Caldeira. ..

O cabeça; dós boábas 1,1, ;^. ^ , . , ,
•*- Nao, o senáchefe nor-Rio das Mortes.

He o mesmo^ que eu qu«ro,dizer; hum
tratante refinado, hum boába de«mfl demônios...
Mas, esmo fizestes; conhecimento com elle ?

Eu £o* digo; baviamos chegado ao^ter-
reiroída fazenda de *,** onde fomos recebidos como
dc casa^ eis senão quando chega huma mulher
já velha, que pede fallar com o fazendeiro;
d'ahi a pouco sahiram algir negros, antes do
que, levou o íal boába da fazenda a conversar
com Amador Bueno hum bom pedaço : cousa de
tres horas depois entram outra vez os negros
carregando às costas hum homem todo coberto
dc sangue, e desfaltecido...

Ah ! agora me recordo de huma historia
do Penteado, que tanta hulha fez; o rapazes-
lava de fogo com a boa fortuna dessa noite....
Mas, tu vistes o homem, guia?

Faltei cem elle, e tudo me veio de sua
bocea....

Má lugar; adiante.
Entonces, aquelle homem ferido, que atra-

vessou o terreiro da fazenda, esse tal he o da
historia d-o Penteado?

Sem t;rar, nem pôr; era nosso conhecido
porque o encontramos sobre as muralhas do
forte... porem vamos ao caso; esla velha trazia
huma boába , rapariga dos seus dezoito annos ,
que vinha seguindo o exercito até S. Paulo por
causa de hum ajusLe de contas com o Pen-
tcado; encontrou ella no caminho com Am-
brosio Caldeira, e como soubesse desta fazenda
deixou a rapariga prestando alguns euidados ao
pobre homem , e bolou-se a caminho para vir
pedir ao fazendeiro soecorro: houve suas duvidas
entre Amador Bueno , e o dono da casa sobre

; o deixar ir os captivos, mas nao só a velha ,
que eu não quiz ver porque tenho minha zanga
eom mulheres-, especialmente velhas e boábas...
mas não só a velha , como o fazendeiro tanto
disseram que Amador Bueno deixou-se tomar
de piedade

Isso he moléstia delle.
Pois sim, leve pena do homem e consentio em

mandal-o buscar; dando ordem á tropa de se
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ter pn; armas, porque o exercito dos boábas não
vinha longe : começou também a marcha pouco
depois a instâncias da velha, c do fazendeiro,
dando fortes razões paraque assim o fizéssemos:
e o mais he que segundo ouvi- ao general, a
tal velhinha sabia de todos os caminhos tanto;,
ou mais- do que eu,, e depois' fallava como hum.
douctor, tanto que reduzio o. general; a ca-
zamenteiro

Mas, fálla-nos do boába, e deixa a.
velha.

A historia da velha eslá juntó'corri a dé
Ambrosio Caldeira ; a de Ambrosio Caldeira com
O Penteádb'; dfrPéhtéádò^om a moça....

—-Jesus I onde Vais tu com V essas filiações? !
, -z. ?He-do cásb|KRraz dás Anjos; tu não sabes
de nada porque íbslesmarchando r: pois'ouvej
que has de gostar.....

Dispunha-se 0 guiai a proseguir , quando foi
interrompido por hum susurro de vozes, e quasi»
toda aquella, multidão sevoltou de -súbito para
defronte de huma grande casa y que sobre
sabia entre todas as da praça ;¦ depois houve
hum reboliço, c confuzãó espantosa,, por
que o povo que ficava por dclraz dos três
paulistas fórcejava por caminhar avante* outros
empurravam estes-em sentido contrario, de sorte
que mais de hum ficou perigosamente; mallra-
(ado, sendo hum delles Rraz dos Anjos, que
dispondo-se a. montar o làsão , dcsastradamcnle
lhe poz este buma pala. em cima da sua, que
o fez vêr eslrellas com o sol alto.

Foi .castigo! disse o guia chegando-se do
ferido; se eu. o tivesse espaduado nas Minas
como fiz ao meu ruço, não le havia elle de
maxucar: hoje; porem tu não quizestes— foi
castigo.,

E assim fallando , procurava a júdar.Rraz
dos Anjos-a cavalgar, o que não consentiam
ondas do povo, levando-os, e. ao.. lasão diante
de si; depois ot;vio-se huma voz. esganiçada
gritar dentre a multidão:

Arreda! arreda!! dai caminho ao senado
da camera !

E o povo foi-se abrindo, deixando huma larga
rua por onde seguiram os ofíiciaes do senado
da camera, com suas insígnias e ar respeitável
até de junto da grande casa,,de que temos
fallado; depois que entraram, o mais velho
de todos depoz sobre huma mesa coberta de
vellndo carmesim franjado de oiro huma caixa
de preciosa madeira luslrosa , com seus embu-
lidos , e feixos lambem de oiro, a qual tinha
mais de comprido que de alto c largo : então

se assentaram todos c hum homemveslido de
j>;'eto com siia beca , e bacalhaus, desenrolou
hum pcrgamiirho, c começou a*&lér'nesta su-
bstancia :

'— Aquillo de que mais se prezam ás ei-
dados-,-.--'c os povos, senhores, he o ajusto mére-
cimento, cm que os tem seus suheranns, e o

que lhes faz; a sua gloria, e feli-
cidade eslá muitas vezòs em huma. palavra , cm
huma lembrança bem pequena, qüW'gera largas
conseqüências, íe produz; milhares de-benefícios ;
e nós hoje somos segura prova, de quanto
acabo de dizer] como emsummárieêvereis. Fi-
que em silencio aquella inlrcpidez,. e coragem
ctim que7 nossos irmãos foram por; tantas vezes,
em riscos-graves de vida; devassar as entranhas
desses serlões-perigosos; fique de parle alem-
branca dos grandes adiantamentos, que taes des1-
cobertas trouxeram.' aquelle • ,: nos governa e
manda;: e por fim não se falle na: lealdade
tantas vezes manifestada pelos filhos de S. Pau-
lo, lealdade á lei, ao Rei, c a todos! silencio
sobre quanto valemos,.que não ha mister ma-
nifcslal-o com palavras, qwando lemos huma
tão-grande prova em a., honorabilissii.ua offerla
do'Senhor Rei. Se a .longitude das terras tanto
demorou nossa justiça, hum dia chegou pois,
cm ¦ que fomos ouvidos, c este dia ficará para
sempre-nos-corações-de todos os paulista, desde
o mais humilde-, até o mais graduado ;¦ ficará
perpetuo n'aquelles corações que honlem pu-
lavam com desejos de vingança, hoje mancos e
satisfeitos, por que ânimos generosos deixam-se
vencer com o mais leve alTago : que virtude
de generosidade lie aquella que perdoa levissi-
mas offensas? e que dircis e pensareis de hum
homem, que todos os dias experimenta hum
desgosto,. todos os dias hum insulto , todos os
dias huma ferida grave e profunda.... c depois
com placidez, sem rancor occullo, ou refinada
perfídia esquece do fundod'alma lanlas injurias,
tantos crimes, tantas injustiças ,. e isto perque
hum .affago lhe moveo o coração'?! dircis tam-
bem que esle homem he generoso?!! pois <u
quizera huma outra palavra para nomear esle
engrandecimento da virtude já que essVmlra os
tempos a estragaram. Levou-nos a valentia a
descobrir as Minas; de lá nos lançaram mal
intencionados ; a vingança armou nossos braços,
e huma palavra de nosso Rei , huma dcmoiis-
traça) de seu amor para com nosco lançou po.r
terra nossa ira e nossas armas : reunidos neste
senado da camera , nós o povo, o clero e a no-
breza vamos assistir ao magnífico acto da
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e.evaç-ãe da efigc dc nosso soberano , que do

!àa sublime maneira desarmou nossas mãos re-

beldcs. porque, senhores, com cffeito não estava

<*n nossas mãos o direito dc nos vingarmos ; offerta

sua hc este retraio de tão cxcellcnle príncipe,
offerta , que sensibilisa nossos corações, porque
dizem cm sua linguagem muda: Tomo-vos sob

minha proleeção a vós, que recebcslcis injus-

tica em meus ministros I offerta. que de alguma

sorte nos faz corar dc pejo porque aquella pa-
rode onde vai ser collocado, nua, c deserta, já
de ha muito o devia ter, para que assistisse ás

discussões deste senado. Suba pois ao mais alto

deste capitólio para que em sua vista se nos

acrisole aquelle amor e lealdade que lhe temos.

Mal que terminaram estas palavras, o mais

velho dos officiaes, e que servia de juiz, tomou

a caixa , e de dentro tirou hum retrato , que
foi em muldurado ricamente segurando-o depois

todos para ser collocado cm a parede fronteira

a porta da entrada, o que se executou ao som

de muitos instrumentos de muzica; e ao tem-

po que o suspendiam, o mesmo homem ,

que fallara chegando-se a huma das janellas,
que davam sobre a praça, bradou para o ajun-
lamento numeroso:

O muito alto e poderoso senhor Bei
Eo povo prorompeo em altos vi«as, e de-

monstrações dc regosijo, que suspenderam as

palavras do secretario da camera.
Canalha do inferno! disse o guia esten-

dendo o braço com força na direcção da casa
do senado; tínhamos hum discurso talvez, c
aquelle que os sabe fazer de estrondo... mas
estes paspalhões começam deljcrrar, e o homem
foi-se para dentro!

Porém, olha, disse o rachador, afei vem
eiles todos.

E com cffeito, aquelles que haviam sido
convidados para o atilo, eu que por direito
lwcs compelia a assistência vieram todos oecupar
as janellas da casa; depois todo o povo começou
de voltar as costas para ahi, e dar attenção a huma
formosa cavalgada , que sahindo por huma das
ruas vinha desembocar na praça , onde todos
estavam ; c depois de ler dado huma volta in-
te ira à roda, estabeleceram huma corrida de
canas coisa muito applaudida, estimada, e uzual
P'.r estes tempos em regosijos públicos. F como
tivessem findado estas alegrias por assim dizer

(troianas, sahio o senado da camera, o clero e
nobresa, e seguidos pela multidão f iam acabar
de solemnisar tão fâustoso dia por um Te De irai
que se cantou com magnificência.

Ao tempo que todos sabiam da igreja , e

Braz dos Anjos mancando, encostado no hombro do

guia procurava o lasão, que deixara amarrado,

o rachador atropellando por entre o povo agarrou

nas abas. do gibão do goiaba, e tirando por
elle :

 Alto lá, que te não deixo ir assim , raen

caro, disse com voz de rebentar ouvidos; o padre
disse que de hoje cm diante mais ninguém se

lembrasse de quanto passou nas Minas, que
não era pérmitlido fállár em taes ãcdhíecimen-
tos  ora èú que quero saber como foi aquella

historia dó boába honrado.....
Curou-se, e foi para o Bio das Mortes,

respohdco o guia.
—- E a velha que o encontrou, e que trazia

a rapariga cá para S. Paulo , que....
Eoi com elle.
E a rapariga
Casou com o Penteado.
Entonces tudo isso assim secco?....
Não ouvistes o padre? não disse elle que

se acabou a guerra com o retrato do senhor
Rei ?

He verdade, foi huma lembrança de Rei,
disse Braz dos Anjos.

Foi huma lembrança de Rei, repetio o

rachador enterrando o chapeo na cabeça.

ES6RUIÍ.10 Í.K.U DOS CAHETE'S.

1557 —

O martyrio do 1." bispo do Brasil D. Pedro

Fernandes Sardinha, e de seus noventa e nove com-

panheiros , praticados pelos Cabelos no dia 25 de

fevereiro de 1557, horrorisou os homens e a natu-

reza : aquelle chão regado com o sangue dos mar-

tyres, esterelisou-se, servindo (como diz Brito

Freire) de epitapfcio a este varão sagrado; e a vin-

gança dos homens, tão barbara como o attentado,

punio esses miseráveis em suas gerações por-vir,
innocentes de tamanho crime.

As perseguições de Jeronimo de Albuquerque ,
cinco annos de boriveís matanças, sua total expul-

são do terretorio de Pernambuco, nâo satisfez a jus-
tiça dus homens ; foi preciso que hum edito regio

os reduzisse á sorte dc escravos, injusta e horrível

sentença, attenuada alguns annos depois, mas que
subsistio muito tempo.
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ciiicc grandes quadros, sendo os tateraes Irapesoi-
daes, e o culminante quadrado: a pintura delles
constava de arabescos, palmas e flores, sobre fundo
branco, tão perfeitamente feitas que enganavam a
vista; c maior era o seu merecimento por. serem
elles formados dc pcnnas de diversas cores. A*
meia altura das paredes haviam quadros elyplicos»
leitos a pincel, representando differenles fabricas
usadas no Brasil, taes como os engenhos de assucar
e farinha, e o modo dc extrair o ouro das pedras
pelo soque dos pilões. As sobre-portas eram or-
nadas por baixos relevos de pássaros do Brasil»
formados com as suas próprias pènnas.

O pavilhão da esquerda tinha o tecto dividido
em quadros de iguaes formas, porem de diverso
modo pintados. Neste as conchas substituíam
às pennas para representarem as llores e as palmas
sobre fundo azul,e as sobre-portas eram ornadas de
peixes nossos, feitos com suas próprias pelles:
dizem-nos que taes relevos mais pareciam pro-
duelos da natureza queda arte.

Os quadros elypticos eram pintados a pincel, e
huns representavam diversas vistas interiores, ou
exteriores, do Rio de Janeiro; e outros eram copias
das grandes armadas, que entraram neste porlo, ou
de vários incêndios de embarcações.

O autor dos quadros de pcnnas c conchas
era, conhecido por Xavier dos passarc, e pas.
sava por superior nesse gênero de trabalho. Sen-
limos ignorar os nomes dos pintores dos qua-
dros elyplicos, c com especialidade dos que exis-
tiam no pavilhão da esquerda, pois dizem-nos qne
eram primorosos.

Escusado he dizer que o pavimento do terraço
era como boje, Iadrilhado de mármores de diversas
cores, combinados com bastante goslo, pois nalu-
ralmente se deprehende, para que pudesse haver
harmonia nas diversas parles.

O menino que hoje existe por detrás do outeiro
e que sustenta em huma mão o kagado que lança
água em hum barril de pedra, e na taxa do qua1
se lê—Sou utü inda brincando - exislio do mesmo
modo, e no mesmo lugar; porem o terraço he
inteiramente novo, que o mar irritado pelos tem-
poraes, se debateo com elle c o fez ceder.

Cabia aqui, talvez, do alto do terraço lançarmos
huma vista d'olhos não só sobre os objectos lon-
-giquos, como sobre os próximos; talvez mesmo
fôsse preciso pintar essa massa animada de homens.
e mulheres, de todas as idades e condições, que
p freqüentam; mas nós que julgamos dever ter-
minar aqui, aqui terminamos.

J. A- Cor d tiro.

ISalila.
FORTiriCAÇÃO DA CIDADE

A primeira forlificação que appareceo n'esta
bahia, foi huma casa forte de taipa, e, pilão ,
com travessões, e guarita, que fez no lugar do
Hospício de Nossa Senhora da Graça Diogo;
Alvares Corrêa, conhecido pelo nome de ¦—ca-
ramurú-guassú; se he que se pode ehamar for-
lificação a que levantou hum homem absolu-
tamenfo ignorante das regras de fortificar, fa-
zendo-se mais verosimil que elle obrigado da
necessidade, que o forçava a viver no centro
de huma circúmferencia barbara, tivesse esta
precaução.

A segunda, de que faz menção a hisroria, consta,
que Francisco Pereira Coutinho no anno de 1535,
em que viera a Bahia com a ^ercê de Provedor,
depois de dilatar por segunda mercê a sua Capi-
1ania com a Bahia, c seu recôncavo, fizera no lugar
da Vicforia, chamada Villa Velha, huma fortiíi-
cação sobre o mar, sem que nos deixasse ideada
sua figura.

Seguindo-se depois a fundação da Cidade para
o lugar, onde hoje existe, o seu priiaeiro Gover-
nador Thomé de Sousa a elevou em hum pequeno
exagono de íaipa, e pilão, que principiava das
portas de S. Bento, e seguindo peta rua dos Capi-
taes ia terminar nas portas do Carmo; e d'ahi
retrocedendo por algumas partes até a marinha,
vinha íinalisar nas mesmas portas de S. Bento.
Esta primeira linha dc fortificarão, ou primeiro
Polígono fortificado, tão débil, sem flancos, e sem
obras exteriores, na suecessão dos tempos, por
diligencia dos governadores se foi augmentando
e reforçando com alguns reduetos, perseverando
assim alé o tempo em que os Hollandezes to-
maram esta cidade; porque da historia do Barlco
se vê o mencionado recinto posto em hum canto
da caria ichnografica da enseada da Bahia. A
prcoecupação fez crer por muito tempo a algumas
pessoas, que não eram assás circunspectas na bis-
toria desta forlificarão (*), que a trincheira do
segundo poligno da desfeza desta cidade coberto
com o grande dique, que lhe servia de fosso
aquático peta parle posterior, linha devido aos
Hollandezes o seu principio; mas esta asserção
não era demonstrada. Poderia bem sueceder que
a primeira fortiíicação feita por Thomé de Sousa
devesse algum melhoramento aos Hollandezes. a"qual tinha por fosso huma valia que bordava
por varias parles allagadiças, e por ella fazia

(") Abbade de Yalemon, e oitlros.
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transito hum pequeno rio, que ainda hoje cofre
pelo interior da cidade no lugar assignalado da
mesma fortificação, e conserva d nome de valia,
muito distineto d'aquellc Dique, originando se
d'aqui sem duvida o engano vulgarisado entre
alguns historiadores; porque o contrario consta
das cartas, que existem na secretaria d'es!ado, e
por cilas seconclue, que o conde de Castello-
Melhor, cuidando na segurança da cidade pe-
dirá hum engenheiro no anno de 1650, e tivera
em resposta: — que breve lhe seria enviado; mas
passaram 18 annos té que.no anno dc 1688 veio o
engenheiro Antônio Corrêa cuidar na fortificação
de Pernambuco, Bahia, e Rio de Janeiro. O que
este oíficial fez não consta, nem lambem o de-
senho que deo o engenheiro João Coutinho que
fora mandado vir de Pernambuco por ordem de
Sua Mageslade; e por carta dirigida ao marquez
de Minas em 1684-; porem podemos assegurar,
que este engenheiro fora o primeiro que fizera a
plantada trinxeira, o que se confirma pelas pa-
lavras da carta, que são as seguintes: —Tanto
que chegar á Bahia fará huma planta de fortifi-
cação, que eleger, dizendo qual hc o sitio, a
razão porque faz cada hnm dos baluartes, e por
que escolhe toda a fortificação; argumenlaudo-se
na caria com todas as razões, que lhe oceorrerem
contradictorias á planta que faz, dando as que
tem de prelação para escolher a fortificação, que
no seu arbítrio fôr mais condigna ao sitio, e dc
melhor defensa da praça. —

Passáram-se 4 annos governando Mathias da
Cunha no de 1688, rcccbco outra , que lhe or-
denava desse principio á fortificação descnliada
pela planta, que fora mandada pelo seu ante-
cessor, e que se fizesse de terra por ser qualí-
dade mui durável, como a experiência mostrava
nas trinxeiras, que se fizeram no tempo dos li oi-
landezes, as quaes se conservaram por muito
tempo sem ruina, c que a forliíicação, que hou-
vesse de fazer, fosse capaz pelo tempo adiante de
ser revestida com camisa de pcí-lra c cal. Pas-
sáram-se 5 annos em averiguar a planta de Cou-
Unho, o calculo da despeza, que devia fazer a
obra, e precauções dos trabalhadores, e no atino
de 1693 chegou a dita planta, e ordem para se
fazer a fortificação da cidade de torrão, na fôrma
do parecer dos engenheiros. Este governador foi
certamente o que deo principio ao segundo po-
ligono da de.fcza d'esta cidade, e & foram conli-
nuando os subsequentes, como D. João d'A!cm-
Castro c outros, que lhe suecederam, pelas rc-
petidas recommendnçõcs de S. M., consignando

o que assim se executou, e se acha hoje inteira-
mcrite demolido, por se ler estendido a cidade
consideravelmente sobre o terreno que elle oceu-
pava. Este principio he tão evidente, que não
precisava mais demonstração"para dar a conhecer,
que na trinxeira, ou segunda fortificação d'csla
cidade não tiveram parle os Hollàndezes; com
tudo corrobora-se finalmente com este outro ter-
minante aulhenlico. Fabricando João Pires da
França em porção da referida trinxeira hum
muro no anno de 1775 , na escavação do allicerce,
qne abrio, achou uma pedra com a seguinte ins-
cripção:— Reinando em Portugal o Muito Alto,
e Poderoso Rei Nosso Senhor D. Pedro 2.°, man-
dou começar a fortificação d'esta cidade do Sal-
vador Bahia, sendo governador, e capitão ge-
neral do Estado do Brasil Aníonio Luiz da Ca-
mara Coutinho, almotacer-mór do Reino. Anno
de 1693, em letras Romanas. — O que deixa sem
duvida o que temos assegurad Dos fortes que
se fizeram antes da tomada, e depois da reslau-
ração d'csta cidade, hutis se arruinaram, cabo-
lirana, a maior parte se reformaram, e fazem a
tortifienção da mesma cidade.

(Mns. da Bibl. Pub.)
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Deve o soberano aborrecer novidades : antiso
costume foi dos Lucrenses, região da Grécia,
que o inventor de qualquer novidade a propo-
zesse em publica praça ao povo com hum laço
ao pescoço, do qual ficava suspenso, se a pro-
posição parecia mal, se se praticara isto, exclama
D. João de Saiorzano, quantos arbilriías se ex-
ousaram. Não serve a multidão d'arbitrios, se
não de confusão, e pouca observância das leis,
porque sao tontas, que. não ii.i entendimento Dará
giMi'í;a!-as ; quaiKio se lazcm primeiro as cousas
e depois como que so vão offore..-ot!do os lance,
se continuam novas leis.

Começamos em princípios de {fiíi a mllr-c-
cionar huma serie de romances , que preten-
divmos publicar sob o titulo de Romanceiro lira-
silico, cuja dedicat.iria S. A. I. o Príncipe D. Luiz

para sua conslrnceão CO mil crusad.s annuaes, ! Conde d',Aqui!a nos fez a graça especial de aceitar:
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iioss3 intento realisou-se era parle porque nessa
mesmo anno demos á estampa o 1.° volume,
com o qual fizemos despezas além de nossas
forças, de sarle que esmorecemos quanto a si-
milhaiite publicação, que por dispendiosa nos
era impossível: porém agora, que nas paginas do
Ostensor a esntinuaraos, talvez mais proveitosa-
mente, parece-nos justo lazer reimprimir o ro-
mãnce—A Cruz dc Pedra—não só por qne temos
de fazer-lhe algumas alterações, por que lendo
apparecido na oceasião em quo a Revistados dous
mundos publicava hum asnalico o atrevido artigo
sobre o Brasil, algumas expressões fortes (mas
verdadeiras, verdadeiras/) foram ¦ mal ¦ recebi-
dos, talvez por serem proferidas por hum estran-
geiro; não só por isto o fazemos reimprimir, mas
ainda porque a collecção não fique incompleto.

CAPITULO I.

A benção da Muribunda.

No dia 13 de Junho do anno do Senhor 1749,
pelas 11 horas da noite, sentiram alguns dos pa-
cificos habitantes do pequeno arraial da Passagem
o tropear de dous cavallos, que lá dc Villa-Rica
vinham á redea solta; senliram-no, vos digo,
porém fez-lhes isso pouco abalo, porque derra-
mando-se o arraial pela encosta da montanha , cm
cuja fralda scrpêa a estrada geral, he o perpassar
dc cavallos e cavallciros coisa tão deordinario, que
só a hora, quando muito, poderia fazel-os pensar
dois minutos de seguida em quem ia seu caminho:
o na verdade, nem huma janella curiosa se abrio
em quanto as ferraduras tiniram per a mal ca!-
cada ladeira, que vai morrer na ponte lançada
sobre oMata-cavallos, e se o baleeiro inda desperto
levantara meio corpo de sobre a miserável esteira
para enxergar pelas tendas do casebre o que ia
na rua, tornara-o a deixar cahir logo por continuar
sua interrompida rezu, ou para adormecer profun-
damenlc.

Ilum instante depois, o mesmo ruido se fez
sentir, inda que menos intensamente; he qucgal-
gavão a ladeira d'além da ponte, lambem calçada
de pequenos e agudos seixos: porém não he cila
muito comprida, e a carreira em que iam encur-
lando-lhe a extensão, fez desaparecer em breve o
rumor de seus passos nesse pedaço de esteada plano
c areento, que vai terminar nos dous pilares quasi
arruinados suslendo huma calha d'agoa, e que se-
melham restos de muro, ou cerca dc cidade antiga.
Se quedássemos, chegando ahi, veriamol-os tornar
a descer, desapparecendo entre os arvoredos que

neste lugar bordam a estrada; depois, se nol-o
permiltira a escuridão da noite, assommar lá ao
longe no alto do Boqueirão.

Té aqui tenho eu fallado a Vms. "simplesmente

dos cava lios,e hão de saber que não caminhavam
soltos, alguém os montava; ora*pois,ou já por ha-
vermos gastado muitas palavras com elles, ou por-
que pízando a estrada núa não podem mais dis-
pertar nossa attenção, deixemo-los para tratar dos
cavallciros, cuja physionomia, idade e trajar será
hum mysterio até que o dia rompa, o qual, infe-

Tizmente para Vms., parece-me estar bem longe.
Ainda bem que demoraste o correr de teu

baio, dizia hum do3 cavalleiros tomando as rédeas
a seu cavallo coberto de espuma ; mal me linha eu
sobre esto damnado chouteiro! Ai, mais cem passos
neste andar, e as minhas ancas ficariam como as
da tua Farofa, assim em mouo de carga mal aper-
tada: por Sanl'Antônio, cujo he hoje o dia, que
alguma levas lu na cabeça, Julião !

Pois que disse eu?!
E esta! disseste o que eu costumo dizer â filha

do meu vizinho Paulo, quande ella me pergunta
quem era meu Pai.

Mas que dizes tu á filha de teu vizinho
Paulo? tornou-lhe o companheiro visivelmente
perturbado.

Nada; pois sei eu cá quem elle era? Ha
quatro horas que estamos de caminho, porque a
ultima das onze acaba dc soar no relógio da Sé
de Marianna , a quatro horas pois que estornos dc
caminho, c tantas ha que não abres bôer. : dor de
reiras alague 0 rancheiro ;!o iiórgo, : ; foi elle
quem to pò/. essa trislura n>, coação! ucs que ahi
falhamos Ires i,-i.is o anno passado, min'-" mais te
ouvi cantar e praguejar,que assi pa-saa vida de nós
outros; pragas, quando os lotes sobem ou descem
a montanha; cantigas, quando de enfiada ca mi-
nham pela várzea. Olha, deixares tu cargas e bestas
em mão dc tocadores só para ver folguedos de
noite dc SanfAnlonio hc coisa espantosa, c que
não creio; ahi anda volta de amores, fácil és lu ,
e requerido das moças: mas, por minha vida, que
bem parvo foste cm me trazer por guarda-costas!
lia em Marianna huma casa, onde o meu cabano
parará por força: que diria a Joauinha do Largo, se
soubesse que passei cm Marianna sem lhe dizer
Adeos?

Diga o que quizer; tu irás commigo, que
assim he preciso, Pedro de Vilerbo!

O'Senhor Julião de.... de....
De Vitcrbo lambem, se assi quizeres.
Vá que seja; mas, senhor Julião de Viterbo
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emprestado, ha>nçstc-scu- passeio alguma coisa que
cheire a perigo? - .

Não, Pedro; para ti não: sé d ha, he só para
mimi

Olhem que bruto 1 quando eu digo quê vos
ides perder lá na cidade ^ninguém me quer acre-
ditar; pois não somos ambos orphãos, sósinhos
sobre a:ierraí;irmã^^^
mesmo vçentre?(julgas quepor medo,' oü pára; fur-
lar-meao d§ver santo de partilhar leusperigos, te
inqueria?í«hèfcqueatninhafaea.;.. í' - —

Quem passa bradou huma voz rouca de junto
d'esse espantalho, que, inda hoje levanta aos ares
sua cabeça infame, de junto= do Peloirinho=.

Somos de paz, amigoí' respondêramos dois ;
e em silencio atravessaram o largo.

Desde que no alto do Boqueirão fizemos conhe-
cimento com os dois Viterbos, ao menos de hnm
não Sei eu outro appellido, trouxe-vol-os como que
pelo ar até o largo do Cadca.do Peloirinho, eu do
que quizerdes que seja, porque lhe não sei o ver-
dadeiro nome; e agora direi a Viris, que lendo
elles torneado a montanha, a cujos pés vai rolando
suas águas cor de barro o humilde Mala-cavallos,
esbarraram com a começada igreja de S. Pedro ;
deixanho-a á direita, foram descendo a ladeira bem
suave, que talvez da igreja tomasse o nome ; e islo
fizeram-no elles lão rnsensivelmenle, que só deram
por si, e nós pelo caminho que haviam feilo, quan-
do a importuna sentioclla cortou pelo fiooarrazoa-
do dialogo, que Vms. acabam de ler. Hc preciso
lomarmol-os na extremidade do largo , promptos
a descer o resto da ladeira, pedaço diabólico, que,
a não poucos lem custado largos dias de cama ; fe-
lizmente que, sendo pequeno e Íngreme, o pobre
que ahi enrola vai parar logo na rua Direita, onde
o bom Custodio da bolica o espera com o seu pa-
chorrenlo e proverbial — Não ha de ser nada !

Desceram, protegidos pelo reflexo paliido de
huma alampada suspensa defronte do nicho, creio
que de Nossa Senhora, onde todas as noites a de-
vota populaçãode Marianna vem-inda agora atroar
com os mais edilicativos berros os pobres e desgra-
çados ouvidos de quem lhe fica por perto; che-
gados que foram ao fim da ladeira sem novidade
maior, dobraram o canto á esquerda e eil-os a ca-
minhar lá para a Ponte. Eu quizera dizer a Vms.
alguma coisa da Episcopal da província dc Minas,
porém he noite; aguardarei pelo dia porque não
quero que se diga me aproveito das sombras para
censural-a: vamos ao nossos viajantes.

Além da Ponte do lado esquerdo [endes vós hum
Passo do Senhor; se bem me lembro ^e o do En-
con tro da Senhora con seu amado Filho; sim, sim,

he isso; logo junto, duas casas térreas, e depois
muis algumas já sobre a ladeira, c lá cm cima a
casa do cenego Jaão Paulo; agora, do lado direito,
o rancho do TorqualOjC mais adíanle, a casa de
Manoel deu., do diabo, que vale q sobrenome? Ern •
segnida vedes vós essa enfiada de miseráveis ca-
sebres, asylo da desgraça? pois he o que se chama
os MoçúnSj ou Muçuns, como quizerem, e que deve
de ter sido o lugar, dondeo antiguissimo arraial
doCármo começou dc eslcnder-se ao largo; he
minha-opinião, e funda-se no arde caduquez cs-
palhado por essas paredes, c no estreito e torluoso
das viellas, que não meaccommodoemchamãr-lhcs
ruas. Mas, isto he o que se vê hoje, e quem sabe
se, ha cem.annos, assim era? estou desatinando :
todavia, a Ponte, o Passo, algumas das casas, e.

; emfim as ruas, isso ludo lá estava na èpocha cm
que vai correndo esta minha historia, e lanto nos
basta para sua perfeita iníeiliger.-ia, ir0£ p0js peja
primeira viclla, á esquerda, que, escorregando em
toda a sorte de immundicie subiram os dois ca-
valleiros, até defronte d'éssa pequena casa, onde
muitos annos depois, hum pobre velho devia ser
vielima do mais horroroso allenlado; pararam ahi,
e hum d'ellcs apeando-se vagarosamente deixou nas
mãos do companheiro as rédeas de seu cavallo, e
continuou a subir; não será preciso dizer a Vms.
que, o que subia era Julião de Vitcrbo? De hum
lado e d'oulro, vós o sabeis, e, se não, vol-o digo,
he a ladeira accompanhada de casas alè-o alto ;
entrando na chapada, acabam-se as casas e a la-
deira ; e voltando inda huma vez á esquerda vedes
além huma igrejinha , ora em minas, mas que
n'esse tempo eslava bem alva c concertada: hoje!...
passou por lá o Progresso, e vendo-a fca e velha,
veiadco as telhas de seu telhado para cubrir curraes
de porcos ; as pedras,.para construir tavernas; as
madeiras, lado, Ludo vondeoem leilão cnlrc mófos
e algazarras, sem rcfpeito e acatamento por tão
santos e venerandos restos que infâmia! Já
não podeis enxergar nem siqncr os restos de huma
casinha, que tanibem n'essa éqoca existia a huns
trinta passos da igreja, como que fugida da p«-
voarão para junto da sombra protectora da cruz:
sim, sim ! nem podereis enxergar-lhe siquer i *
rcslos, porque ahi passou hum século, c ella
era humilde eomo os que a habitavam; só a esses
soberbos palácios he dado perpetuar a momoria dos
que os edificaraml Porem o Senhor hc lodo saiu-
doria, e se-essas altas paredes attesíam ás ge-
rações por-vir a grandeza d'aqucllcs que as levai;-
Inram, lambem altestarão as lagrimas do orpiião
e da viuva, com que muitas vezes são ?.rgámarados
seus cimentos. E a cabana do pobre? he o symboío
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do nada desta vida* he a imagem viva do despreso
com que devem ser tratadas as coisas deste mundo,
e em que devem ser tidas as grandezas di terra,
e se alguma vez hum máo passo desvia do caminho
direito o humilde por condição, também o Senhor
apaga com a sua morte em desconto da penosa vida
que passou cá em baixo, o único signal muitas
vezes de sua existência na terra, ou, quem poderá
sabel-o! cas'igando-o talvez dobradamenle, por
que menás exposto por sua pobreza, com que devia
conteutar-so, ás séducçõçsníundanas, peccou como
os grandes, quasi sempre peccadores.

Vivia pois, n'essã"casinha, cujas paredes eram
de páos-a-prumo, e o tecto coberto de folhas de
palmeira , huma pobre mulher já idosa, na maior
indigencia; nunca o bom Anselmo, Deos lhe
lenha a alma lã pelo eco muitos annos sem nós!
nunca o bom padre Anselmo, que em certos dias
da semana ia dizer missa na próxima igrejinha,
podéra rastrear-lhe o intento com que muito de
propósito a velha se sumia no interior da cabana,
quando a comprida ponteira amarella de seu bas-
tão vinha arrastando pelas pedras da calçada, por
que, sempre o quero dizer a Vias., o reverendo
padre, apezar dos seus cincoenta , havia feito voto
e juramento de, salvo caso imprevisto, não se
servir e ajudar d'elle, senão quando tivesse do-
brado a idade que o Filho de Deos viveo sobre a
terra feito homem , — chancas de velho presump-
coso; e todavia, mais de huma vez o bastão pas-
sara para debaixo do braço, mas debalde: mais
ile huma , a pequena moeda , que sua mão sempre
depositava na soleira da porta, correra lá bem
para o fundo do bolso, e em quanto negligentes
dedos a procuravam, seus olhos revolviam a ca-
bana ate onde podiam chegar: evidente era, qne,
por furlar-sc-lhc aos olhos, se escondia a pobre
mulher; mas temeria ser reconhecida, ou abor-
recia só a presença dos homens? eis ahi o que An-
selmo desejava saber. Tanta obstinação, tão com-
plelo recolhimento aguçando sua natural curiosi-
dade, resolveram-no, custasse o que custasse, se-
gundo elle dizia, a pôr os olhos sobre esse ente
estranho cmyslerioso, que tanto parecia temer,
ou aborrecer o commercio dos vivos: digo dos
vivos, porque todas as noites viam hum phan-
tasma approximar-se da porta da igreja, e iicar
ahi em joelhos horas esquecidas; e a não ser a
velha feiticeira , como lhe chamavam seus canta-
tivos visinhos, só alguma alma do otiíro mundo
poderia ser, que d'este custava a crer tivesse ai-
guina tanta resolução paia se chegar, : tão perto,
e por taes horas ás le.isas frias dos finados: e
ninguém tratava de averiguar sc com ciTeito seria

a;yelha feiticeira, se alma padecente; porque o
medo punha cobro nos mais valentes, e os fracos
nunca pensaram em tal coisa; até o padre não
quiz levar suas averiguações ao cabo por taes
horas da noite, seria prudência, mas parecia
medo. Foi portanto a manhã de hum bello dia ,
que Anselmo escolheo para de huma vez ver c
saber quem habitava essa casa deserta na appa-
rencia: tres vezes, em seu transito, deixou cahir
o pesado Breviario; outras tantas, ou mais lhe
deram affecluosos e sinceros bons-dias, sem que
o seu pedaço de latim*fosse eslrugir os ouvidos
do tendeiro, ou fiadeira de algodão; tres, emfim,
quem o crera! sua mão tirou do bolso da sa-
marra, e ahi tornsu a depor sem ter servido a
fungadeira, espécie de bilro de fazer renda em
ponto grande e òco, cheia de fresco e excellente
esturro: he que lá na men lhe iam mil pensa-
mentos diversos, diversissiraos. Em meio de tal
agitação sahio-lhe aos olhos a cabana , detraz da
ultima casa da ladeira; e á sua vista o reverendo
esquecendo-se do voto firmou o bastão e parou:

NãoJ disse elle, cm tanta obstinação ha o
que quer que seja de grave e mystorioso; e para
que hei de perturbar o repouso d'essa mulher
com minha impertinente curiosidade! Mas, não
sou eu também obrigado a consolar os que sof-
frem, obrigado a derramar na alma do afllicto
palavras de consolarão e de esperança?! eia, estou
resolvido. E a passos medidos, sempre encostado
no bastão, endireitou para a cabana : d'csla vez
não foi com desvios e manhas que elle pretendeo
arrancar do interior d*essa casa huma palavra que
o orientass,', não foi! era o homem convicto que
se approximava do liminar da porta ; a bondade
do acto, que ia praticar, estava justificada pe-
rante sua consciência, que desdenhava agora os
meios tantas vezes empregados: foi, sim, com
toda a segurança e energia do homem que obra
em conformidade com o pensameiato, qua a pon-
leira de seu bastão se encostou por duas vezes,
não de leve, á porta meio fechada do casebre, e
só para que o-echo vestisse a penúria que ahi den-
tro morava deforma a não peijar os olhos; que
resolvido entrar havia elle, mesmo que o não
mandassem. Esperou, esperou bom espaço; e de-
pois vendo que ninguém se movia lá dentro,
acabou de abrir a porta, e já levantava o pé para
peneirar na cabana, quando huma voz débil c
queixosa lho atirou ao chão, que o não poisou
elle por vontade:

Pela alma de vossa mãi, não entreis! vive
aqui huma desgraçada, que vos não pódc appa-
recer aos olhos sem morrer de vergonha; íde-vos,
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e se vos merecem compaixão minha miséria e sof-
frirnentos, chorai me, e rogai a Deos por huma
grande peccadora que sou, idè!

Deos sg Compadeça de vós, pobre mulher,
disse Anselmo com as lagrimas nos olhos; e não
queira elle que vos eu moleste: trazia-vos consó-
lações.....

Consolações para mim sobre a terra?! ha só
huma, e essa inda faltam quinze dias para que
me venha.

He estranho! dizia o padre entrando pela
deserta igreja; he" incomprehensivel tal procedi-
mento! veremos depois de findos esses quinze
dias; e para não se esquecer, tomou hum pedaço
de papel, e escreveo: 29 de Maio do anno do
Senhor 1749.

Ora, como Vms. bem podem ver, foi exacta-
mente quinze dias depois d'este acontecimento
que os nossos cavallciros pararam em meio da la-
deira, pouco mais, pouco menos, ás onze horas e
hum quarto da noite; exaclamente quinze dias de-
pois, não sei se digo bem , e até me parece que os
meus Viterbos andaram errados na contagem ; por
que se tomamos ao pé da lettra as palavras do
Gênesis, as quaes são que: — Da tarde e da
manhã se fez o dia primei»o —, muito bem posso
concluir que o prazo lindava no dia quatorze ao
meio dia, c não no dia treze á meia noite: porem,
seja que elles não admitlissem esta minha inter-
prelação, seja que houvesse algum m<uivo oc-
culto a nós para que ao menos hum tanto se
apressasse, o certo hc que elles abi estavam; ou
mais, que hum ahi estava, e que subia o outro.
Como quem pela primeira vez pisava em tal ler-
reno, Juliao caminhava vagarosamente; deqtian-
do em quando parava, ou para resfolgar, que
íngreme c difficullosa he a ladeira, ou para ve-
rificar talvez informações que lhe haviam dado;
e locava quasi o extremo quando pela quarta vez
parou:

—¦ Sim , sim , disse elle entre denles; ires casas
de porta e janclla, cobertas de sapè; — e apontou
para o lado direiio: duas em ruína, e depois
mais duas, a ultima das quaes faz canto; — e
apontou para o esquerdo: enlão, aquelle vulto
negro lá adiante deve de ser a igreja, e esle hc
o caminho.

Essa mulher tão inaccessivel aos olhos de An-
selmo, tão intratável para com seus visinhos, vai
appareccr a nossos olhos, porque hc tempo de a
conhecermos; porém sendo parte mui essencial
dos romances, não direi modernos, mas dos t;i-
mio-gabados, a brilhante, pliantaslica e deliciosa
descripção do magnífico jardim, onâi a beldade

ouve buma declaração de amor; ou as tapeçarias,
Os quadros, as sultanas, as ninharias da sala,
em que, arrufada, reduz a pequenas partes o bi-
lhelino cheiroso do amante desgraçado (por dez
minutos), como será recebido este meu romance-
historia, cujas personagens não tem, sequer hum,
o titulo de barão, conde ou marquez, para se
fazer rccommendado aos vossos olhos? Como será
recebido o pobresinho, cujas deseripções nada tem
de maravilhoso, tendo muito de verdadeiro? Eu
tremo de fazer penetrar Vms. o interior d'essa
cabana, que de certo não acharão ahi coisa que
deleite os sentidos! E todavia, he forçoso que
assim seja, se quereis continuar a ouvir-me; he
preciso que vossos olhos acostumados ás grandezas
e delicias, que a mãos-cheias vos dão todos os
dias, venham poisar-se agora sobre as misérias
reaes da vida, e enxergar entre essas quatro pa-
redes fracas e esburacadas o que mais ha pelo
mundo — miséria e desgraça.

Guiado por informações exacias ao que parece,
e com as quaes não havia mesmo a possibilidade
de errar, Julião chegando ao extremo da ladeira,
endireitara seus passos para a casinha solitária;
e a taes deshoras seria hum louco aquelle que
pretendesse guia para sitios mal-assombrados,
qual este era : por isso ninguém vio o mancebo,
posto em joelhos coisa de cinco passos afastado
da cabana; ninguém o vio levantar-se, e tre-
mendo bater á porta, que, como das outras vezes,
e para todos , se conservou muda, muda toda a
casa, muda como hum sepulcro! Huma segunda
e terceira vez batera elle, porém sempre o mesmo
silencio. Que dolorosa idéa não devia passar-lhe
na mente, quando, como embravecido bruto, se
lançou a essa poria , que feita lascas baqueou por
ferra! Que terrivel certeza lhe troou nos ouvidos
esse gemido moribundo sabido lá de hum canto!!
Ai, pobre deli, se buscavas huma mão querida
que te afagasse..... ahi dentro ha ainda huma
alma , sim ; porém o corpo, esse escravo submisso,
revoltou-se contra ella, tantas foram as privações,
os tonneníos de toda a sorte que ella lhe impo-
zera: está prestes a quebrar-se o laço incompre-
hensivel, que liga a matéria com o espirito; ha
hi dentro huma vontade que não pôde manifes-
lar-se, que por muito poderosa que seja a alma ,
nada pó.Je sem o corpo.

Mas, eis ahi o que hc o homem! huma idé.i
trazia Juliao de Vilerbo talvez de bem longe até
aporta d'ussa casa , e esta mesma idéa , modiíi-
cada he verdade, afastava-o agora d'el!a sem ra-
ciocinio, porque nâo havia tempo para o fazei'
no e-paco que mediou entre o gemido e o s-Eto
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desmesurado, que elle dera para fora da cabana:
vinde vós outros, ideologislas, explicar com vossas
lheorias a marcha do espirito humano; e vós,

philosophos, dizer-me porque essas torrentes de
chuva o tornam a trazer ao lugar, que, ha hum
segundo, com tanto horror elle deixara! bal-
dado empenho seria o vosso, porque vos não
crera em

Quem poderia calcular o tempo que o man-
cebo esteve em pé no meio da cabana, com os
cabellos birlos e as mãos apertadas contra o co-
ração, que parecia querer saltar fora de seu

peilo^ ouvindo debãíér-sè" com a morte hum
ente, que talvez lhe fosse bem caro> e elle presa
da desesperação, ou do terror, sem poder va-
ler-lhe, sem poder siquer sollar huma palavra?
só Pedro de Viterbo, a quem largas horas de es-

perar, e copiosa chuva obrigaram a subir a la-
deira, e a procurar no movimento hum refrigerio
contra o frio e ledio que o atormentava: huma e
muitas vezes passara elle por defronte da cabana ;
vira a porta aberta , e desconfiara que Julião ahi
estava;mas não teria sido indiscrição lembrar-lhe

que acabavam de soar trcs horas?
Esperemos hum pouco mais, disse elle;

porém o pisar dos cavallos ha de segural-o de
minha paciência , afaslemo-nos.

E ainda a ultima syllaba lhe sussurrava nos Ia-
tiios, quando o cavallo adestro levantando-se nos

pés, furtou-lhe das mãos as rédeas, e abrio na
r.irrrira.

Malditos sejais vós ambos! disse Pedro de
Viterbo levantando-se, porque o cabano, ou para
imitar o companheiro, ou talvez pela mesma
causa, corcoveando o atirara no chão; malditos
sejais, continuou elle, que de lão pouco tendes
medo! c deo com o pé n'bum embrulho negro,

que havia espantado os cavallos: era o chapéu
de Julião. Rcconheccra-o Pedro, apezar do mi-
scravel eslado a que o tinha reduzido a chuva;
o seu primeiro pensamento foi a possibilidade,
mesmo quasi a certeza de hum assassinato, tão
oppresso linha elle o coração sem saber-lhe a
causa:

Morto talvez alli dentro! dizia elle volteando
entre as mãos o chapéu; e a minha faca espe-
lada no esteio do rancho  maldito esqueci-
mento!

Depois, como se huma idéa subila o illumi-
liara, chegou-se da cabana, arrancou algumas

palhas enxutas, das qua a cobriam , c com elias
arranjou hum facho; tirou o isqueiro, ferio fogo,
c penetrou resoluto no interior da cabana.

Que horrorosa e triste scena! ! Oli! quem me

' dera hum pincel de mestre para vos esboçar esse
quadro lugubre! Essas paredes esburacadas e de-
negridas soslendo hum tecto, que parece cahir a
tódoib instante; esse chão desigual eimmundo;
essa mulher deitada sobre huma pouca de palha
fétida, cem cujo rosto apenas se divisam alguns
sopros de vida; essa dôr profunda, espalhada pelo
rosto de Julião; o terror e estupefacção de Pedro
de: Viterbo, tudo isso deveria ser de horrenda
sublimidade 1

A luz dó facho diminuía por instantes; e só
quando a chamma se approximou aos dedos de
Pedro se lembron elle de procurar á roda de si
com que entretel-a ; era tarde: extinguindo-se,
ella acompanhava o passamento da desgraçada , e
subtrahia sua ultima convulsão aos olhos dos dois
mancebos:

— Meus filhos... Pedro!, murmurou huma
voz sumida; e esse quasi cadáver fazendo hum
ultimo esforço, como as cinzas que acabavam de
inflammar-se, estendeo o braço para abençoar os
dois, que ajoelharam; e a fiamma apagou-se, e o
braço cahio: tudo estava acabado para essa pobre,
soíTrimcntos, e gosos, se os tivera !

(CoMinua.)
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RESPOSTA DE HUM ALBUQUERQUE.

A morte heróica do almirante Patry depois da
famosa batalha naval de 1631, dco lugar fácil á
juneção do conde de Ragnolo com Malhias de Al-
buquerque, general da armada defensora da pro-
vincia de Pernambuco, então quasi que em po-
der dos IIoMandezes; o reforço de mil homens,
que acompanhava Ragnolo, alemorisou por tal
lórma os generaes dallollanda, que resolveram
abandonar Olinda, c lencionando incendial-a,
manliosamenle propuzeram a Albuquerque seu
resgate em Iroca de algumas caixas de assucar:
eis aqui a resposta a semelhante proposição:

— « Os Pernambucanos, com as armas nas mãos,
não compram, conquistam, sabem dar cargas de balas,
e não de caixas; as marcines os alvoroçam , desprezam
as que os embaraçam. As chagas que ifelles abre o
aggravo não se curam com assucar, senão com pol-
vora. Com inimigos em quem falta a fé são estáveis os
contrários que firma o sangue, e de nenhuma firmeza
os que alliünça a palavra. Aconselharia eu ao Sr. ge-
neral Theodoro Uanduar Deniburg, que não gastasse a
magoa em se doer do estrago dos nossos edifícios, por
que sei que toda lhe será necessária para so lastimar
do destroço de seus soldados, c quando o medo os
adiante a queimar a villa, animo, c cabedal tem os
moradores, para a rccdilicarem com lautas vantagens,
que as melhoras os ensinem » julgar por henelicio a
ruiiiii, porque desejam deixar na Cabeça desta Capitania
hum.) memória, em que apezar do tempo, learn as
idades os casligos de Hollanda, c os triuinphos de
Pernambuco. » —


