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Aos nossos leitores.
Começamos hoje a publicação da — Le-

genda dos tempos coloniaes —D. NARCISA
DE VILLAR, — acurado trabalho de uma
—Indígena do Ypiranga,— que apezar de
conhccerojjoMCo que se lê no Rio de Janeiro,
o nada que valem as letras pátrios e aquel-
les que a cilas se dedicam, escrevendo-as ou
encarecendo-as, deu-se, todavia, ao penosotrabalho de compor uma obra de mais de 200
paginas, que será opportunamente publicadaem dous volumes, se o publico fizer á incan-
çavel autora a justiça ã que ella tem direito,
e a nós o gosto de apreciar uma composição
que apparece pela primeira voz nascolumnas
da nossa folha.

Declaramos desde já, em nome da autora,
que teremos como um abuso do direito de
propriedade a reimpressão desta obra, seja
cm folhetim de qualquer folha da corte ou
do império, seja em volume avulso, como
por mais de uma vez se tem feito.

A Redacção.

Com a devida \enia.
Pois que a caixa dAmortização não dá

bilhetes pequenos de 1*>000 c 2-5000 senão
cm troco de uotas esfarrapadas ou das que se
recolhem; lembramos a S. E. um meio fácil
de inundar a corte de bilhetes miúdos cm
menos de 15 dias.

Ordene S. E. que da Thesouraria Geral
não desça para as I.' c 2.a Pagadorias quan-

a. mm m yillais.
Legenda do lempo Colonial

Pela Indígena do Ypiranga.

Ao publico.
Não é um prólogo o que vou escrever;

sempre enibirrci com elles, e jamais me re-
cordo de os haver lido por breves que fossem.

Porém dando publicidade a um de meus
escriptos, vencendo, emfim, a extrema ti-
midez de o fazer conhecido do publico: vou
rogar a benevolência daqucllcs que me leremcomo um discípulo que so quer instruir.
Sem essa vaidade, tão mal cabida n'algümas
de meu sexo, que compondo alguma cousa
julgam-se poetzas cousummadis, eu tanto

tia alguma, «em que a metade, ou mesmo a
terça parte, seja em notas pequeninas de i$
e.99n.' < '

Faça isto S. E. e verá que o resultado co-
roará esta sua medida; e isto é tanto mais
necessário, quanto é certo que os Srs. The-
soureiros, para fazerem pequenos paga-
mentos, ainda exigem que se lhes leve troco,
sem o que nada se obtém.

A conversa,
x.

O engrandecimento de um povo depende
essencialmente do desenvolvimento de sua
civilisação, e esta se avalia por seus melho-
ramentos, tanto materiaes como immate-
riaes. Cuidar, pois, somente de uma destas
espécies de melhoramentos, é desconhecer a
intima ligação que ellas tini entre si, e pre-
tender a rcalisação de um impossível, social-
mente fallando; pois ellas são de tal sorte
relacionadas, e tal é o gráo de sua mutua
dependência, que uma não pôde existir sem
a outra. E por isto que as nações mais adian-
tadas se esmeram igualmente no estudo de
suas necessidades, e empregam todos os
meios para marcharem do progresso em pro-
gresso, em tudo quanto as pôde elevar aos
olhos do inundo civilisado.

Não basta ter portos defendidos por inex-
pugnaveis praças, e possuir innumeros va-
sos de guerra de todas as categorias, fortes
como a rocha, ligeiros como o pensamento;
não bosta traçar vastas cidades , o tiellas
construir, cm largas e bem calçadas ruas ou
praças, elegantes casas, immcnsos palácios,
magníficos templos, grandiosos theatros; não

mais ganharia com o juizo sensato de pes-soas de critério, quanto o desprezo com queolhassem para minhas pobres linhas ser-me-
hia prejudicial.

Assim, pois, é com a maior humildade
que me apresento a vós, benevolo leitor,
rogando-vos animeis com o vosso acolhimen-
ta a primeira producção de meu espirito. Se
rcalizardes as minhas esperanças, furris de-
senvolver o meu talento, quo-ie aniquilará
até a ultima scentrlha, com o vo-so desa-
preço.

D. Naicisa de Villar foi escripta quando
apenas tinha eu 1G annos: merece portanto
que desculpeis a mediocridade da linguagem
e a singeleza com que decorei as scenas. A
Delphina de Madame déStnel não é sem def-
feitos, e entretanto ella foi recebida em Pa-
ris com estrondoso acolhimento, assim como
a tímidae ingênua Clarad'Alba por simples
que é de atavio, não deixou de ganhar á boa
Madame Cotin uinnomcillustre na republica
das letras.

basta crear officinas e fabricas, e exportar
em larga escala toda a sorte de productos;uão
hasta possuir os mais commodos e rápidos
vehiculos para vencer as distancias, por terra
ou por mar; não basta, emfim, que reine por
toda a parte a abundância, a profusão e o
luxo: é mister também que as sciencías se-
jam cultivadas com esmero, para que não se
esteja totalmente na dependência do estran-
geiro; e qüe a religião seja acatada como
merece, e se manifeste praticamente no
culto externo, e no cumprimento dos de-
veres.

O povo que trata acuradamente de seus
melhoramentos materiaes, è prescinde dos
melhoramentos intellectuaes e moraes, não
pôde alcançar um lugar distineto entre as
nações cultas; c pódc mesmo dizer-se que
sua duração será cphemera, visto faltarem-
lhe os elementos mais importantes.

Um dos maiores oradores francezes muitas
vezes repetio, do alto da tribuna sagrada,
que — « é impossível existir um povo sem
religião, pois ella é a fonta dos bons costu-
mes, e origem de todos os bens.»— Um ou-
tro, igualmente sábio, comprehcndendo sua
nobre missão, demonstrou mais de um vez
—« que as diversas religiões baseam-se or-
dinariamente nos mesmos princípios, e ten-
dem ao mesmo fim.»— Destas verdades, que
chamarei eternas, deduz-se facilmente que a
tolerância religiosa é um dos signaes mais
caracteristicos da civilisação; e paraphra-
seando direi também — que sem a educação
popular o progresso é uma palavra vã.

O cultivo da inteíligencia faz nascer as
seiencias e artes, únicas fontes dos melho-
ramentos materiaes, e nos encaminha tam-

Pcrmitti-me contar, que fureis também
com que um dia seja tão favoravelmente
acolhido por seus compatriotas o humilde c
grato nome com que subscreve os seus msis
ainda humildes escriptos a

Lsdvgexa no Ypibaxga,

No bcllo archipelago da barra de S. Fran-
cisco Xaxier, ha um ilhota chamada a —Ilha
do Mel.— Não sei o motivo deste nome quea tradição tem conservado até nossos dias. o
que sei é que está até hoje inculta e inhahi-
tada; alguns pescadores a visitam quandonão têm outro ponto mais fácil de descanço,
e os pássaros escolhem nella os lugares onde
fazem os seus ninhos.

Ninguém se approxima delia á noite, por-
que dizem, qne a ilha é mal assombrada,
e muitos afürmam terem ali visto visões me-
donhas, capazes de matar de susto a uma
dúzia daquelles bons lavradores.

Uma noute de inverno, na minha inf<in-
ei-», nchiva-nie com minhi família m Poeto



AMArMOTA

bem para a regeneração moral, sem a qual r
o engrandecimento nacional é umachimera.
E' por isto que um governo, amante do pro-
gresso de seu pai: se esforça por disseminar
a iustrncção {com especialidade a elementar
e artística) e busca melhorar o clero, a cuja
guarda estão confiadas todas as classes da
sociedade.

Estudai a estatística das nações cultas, e
vereis que o algarismo das parochias e es-
colas primarias é um pouco crescido, c vai
sempre em augmento. Consultai bem os
que so têm ora desta matéria, c sabe-
reis que os sacerdotes e preceptores são tidos
na conta de bons servidores do estado, se
illustrados e virtuosos; e que são riscados da
classe a que pertcncem.e além de punidos ri-
gorosamente, entregues ao 'desprezo geral,
se se deslisam do caminho que devem seguir,
para de seus mútuos esforços nascer a edn-
cação,, popular.

Muito já se tem feito entare nósflara fun-
dar os alicerces do nosso futuro engrandeci-
mento, e toda a sorte de melhoramentos se
tem realizado; mas infelizmente.a educação
popular marcha lenta e imperfeitamente,
devido ao pouco apreço que se dá ao prece-
ptor e ao sacerdote;** mais que tudo á falta
de uma escola normal, onde oS que se desti-
nam ao magistério possam colher os precisos
conhecimentos, íais fa-
cejs e rápidos para o ensino; e talvez mes-
mo por que se tenha attendido mais ao grão
de saber, do que, á vocação para a grande
missão que lhes é confiada. Se não tratarmos
de remover as causas que se oppoem á edu-
cação popular, veremos tomar-nos a dian-
teira os outros povos civilisados.

- Convém que não percamos de vista que
das idéas recebidas na infância depende o
nosso futuro, e que cada homem é um ele-
mento importante, qualquer que seja a cias-
se a que pertença, pois nosso pacto social
nivelou a todos.

Cuidai, pois, da educação popular; fazei
de cada homem um bom e Útil cidadão; que
um dia virá que o povo unido se erga
para firmar a paz; e colher delia overda-
deiro engrandecimento de nossa cara pátria.

E julgais qne isto se possa realizar?
Sem duvida; pois já estão dados os pri-

meiros passos.
Albano Cordeiro. II

Províncias de Portugal.
a.

Esta província é limitada ao norte pela
Beira; ao sul pelo Alémtejo, de que é sepa-
raHn pio rioTejo;ao Oeste pelo Oceano. Tem
26 léguas de comprimento sobre 14, pouco
mais ou menos, de longo.

O Tejo é o seu rio mais considerável.
As cidades principaes são:
Abrantes, sobre o Tejo, cidade de consi-

deração e alguma cousa fortificada.
Alenquer, pequena cidade sobre uma ele-

vação próxima de um ribeirão que se lança
no Tejo.

Alcacer do Sol, sobre o rioCodão; éde-
Tendida por um castello muito forte.

Aldêa Gallega, sobre o Tejo, pequena ei-
dado em frente de Lisboa.

Alcobaça e Alhandra, pequenas cidades.
Almada, pequena cidade sobre ú Tejo,

perto de sua foz.
_ Atouguia, pequeno porto de mar defen-

dido por um castello.
Azeitão, pequena cidade.
Caldas, pequena cidade, muito conhecida

por seus banhos.
Cascacs, porto de mar fortificado.
Cintra, pequena cidade, cujos ares passam

pelos melhores de Portugal.
Collares, pequena cidad?.
Figueira dos Vinhos, pequena cidade so-

hre o rio Aiso, que se lança no Zezcre.
Leyria, cidade episcopal em um plano so-

hre o rio do Liz; é defendido por um castello
construido em uma eminência.

Lisboa, capital do reino, sobre o Tejo,
com um excellcnle porto defendido pela torre
de S. Jitlião, pela de S. Lourenço, onde se
acha a fortaleza do Bugio, collocada no meio
da barra.

Mafra, casa real.
Ouren, pequena cidade.
Pederneira, porto pouco considerável.
Peniche é um porto de mar, defendido

por uma cidadela mui forte.
Pombal é uma pequena cidade.
Punhete, á embocadura do Zezere, no

Tejo, é também uma pequena cidade.
Redendo e Redinlia, estão ambas no mes-

mo caso.
Salvaterra, á margem esquerda do Tejo,

é uma pequena cidade com casa real.

Grossa, onde estávamos hospedadas em casa
de umas gentes as mais antigas do lugar. Aò
pé de um bom fogo, cujo calor saboreávamos
com delicias, pelo frio que fazia; e onde se
assavam carás e batatas roxas, que eu comia
com delicioso prazer, e ouvia também as his-
torias que me contavam duas índias velhas,
com seu fallar pausado e cadencioso, com
essa algaravia única, em que se misturam
as linguas primitiva e a portugneza adopta-
dá, que tanto me agradava.

De vez em quando atiçãvam ellas as cham-
mas, e tiravam dõ braseiro, com tenazes de
pão, carás o batatas tão bem cozidos como
se tivessem sido preparados no forno. Com a
viveza própria de meu caracter, eu fazia
mil perguntas á tia Simôa e ámãiMichaella,
as duas irmãs índias. N'essa noite ouvi
muitos factos interessantes acerca dos Padres
Santos (lj que seria longo narral-os.

Porém o que mais me impressionou, c

(1) x>. me-
nüia, senhora solteira. E coma a S!adcnioisel!c dos
Irancezes. oo a Sites dos Inglczis.

Santarém, tem um palácio antigo com ai-
gumas ridículas fortificações.

Santiago de Cacem e Sardoal, são também
pequeninas.
í Setúbal, á embocadura do rio Sardâo, com

excellcnle porto de mar, é mui bem fortifi-
cada e defendida pelo forte S. Felippe, quo
domina a cidade.

Soure, pequena cidade, está á beira do
rio do mesmo nome.

Thomar, berço da ordem de Christo, é
uma boa cidade situada n'uma bonita pia-
nicie.

Torres-Tíovas, é uma cidade importante,
etoda fortificada; acha-se numa fértil pia-
nicie á margem do rio Almohde, que desa-
gna no Tejo.

Torres-Vedras, pouco distante do rio Si-
zandro, qne desenboca no mar, defendida
por um castello, é uma das mais antigas ei-
dados de Portugal.

Villa-Franca de Xira, á margem do Tejo
é mni pequenina cidade.

A MULHER.
(Continuação. Principiou no n. 940)

Feliz o homem que, cedendo ao impulso
do amor, qne agora opera em seu coração,
ó impellido a percorrer um estádio lavado
de nodoas, que poderiam afeiar o seu ca-
racter; mais feliz ainda a mulher, que sabe
comprehender o poderio qne tem sobre o
seu companheiro de destino, e desta sorte
arroja-o n'um caminho semeado de lições
de moralidade, donde resultará para ambos
uma meta dispensadora de perfumes, que
enorgulhessem ávida do escolhido do Eterno
para fulminar aquelles que prevaricam de
sua missão!

Pesuraçado o homem que obedecendo a
força que comprime seu coração é arrastado
pelas mãos ds, mulher ao seio da depravação
m íis desgraçada ainda a mulher, que violen-
tindo a preponderância de que temos tra-
tiiüo, de apóstolo de paz, de architeto do
hello, de obreiro da civilisaeão,iransforma o
homem em leão dos bosques; compellindo-o
a jorrar de sangue a sala do festim!

Poeta, neste caso, elle só entoa hymnos de
niorle; guerreiro, respira unicamente a vin-
gança; legislador, decreta então leis cateli-

que guardei fielmente na memória foi uma
legenda da Ilha do Mél.

Mãi Michaella, disse eu á mais velha
das índias, porque causa ninguém vai a
Ilha do Mél, e todos dizem ser ella mal as-
sombrada?

Ah!Taim, me respondeu ella persignan-
do-se e pulando na sua esteira: eh! ahi :2)
mecê quer saber uma historia tão feia'!

Padre, Filho, e Espirito Santo! inecè não
ha de pregar olhos esta noite.

Não, Deos N. Senhor me livre de con-
tar-lhe isto.

Está bem, mãi Michaella, como vossè
se recusa aos meus desejos, voltar-mc-hei á
tia Simôa, o ella me fará a vontade; além
disso, não lhe hei de ensinar as Bemavcntu-
ranças, nem lhe hei do ler amanhã a historia
daPrinceza Magalona.

Um! um! um, Taim! mecê ha de fazer
tudo isto?..

(2) K' impossível reproluzir-sc aqui o tom e
modo com que fazem esta graciosa exclamação a
gente daquelle paiz.

Virgem Maria ! Então vou contar-lhe
tudo, se mecê tiver medo. eu direi a sua
madre que mecê me obrigou: olhe que é uma
historia do Ànhangá! (3;

—Não, boa mãi Michaella, não tenho medo
do Anhangá; de-me mais um cará assado, e
comece a sua historia.

A boa Mãi Michaella, temendo-se talvez
de minhas ameaças, não quiz incorrer na
pena de privar-se do que era para ella um
grande prazer, ouvir a leitura desses livros,
e obter uma lição religiosa que com tanta fé
desejava: e pois começou a sua historia do
modo por que a vamos expor; porém como
nos é impossível referil-a c<un o tom e ter-
mos característicos com que cila nos contou,
perdoe-nos o leitor que a substituamos pela
nossa linguagem, guardando todavia certas
expressões que pertencem inteiramente á
narrado».

(Continua).
(3) Aulianga espirito maligno.
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narías; rei, para contentar a mulher.man-
daria destruir nações, arrasar cidadese en-
carecrar o casto José!

O amor, a confiança de que um ente vive
para elle, e especula nos meios de amenizar-
lhe o viver empresta ao homem recursosmira-
culosos para satisfazer ao mais leve desejo da
que escora a sua gloria, ou mina os alicerces
de sua grandeza: elle ama o perigo para vir
depois relatal-o á mulher no seio na paz,
do descanço, e recostado nocollo delia.

Sc os diversos aspectos, que temos apre-
sentado, compraram que a mulher é capaz
do irradiar de luz, de encher dj gloria c vc-
ncração ao homem; outros se nos offerecem,
que a tornam uma verdadeira Messalina.

O compasso que bosquejara a orbita de
sua grandeza, que traçará o espaço para o
seu gyro magestosp, donde rntilam cama-
das de resplandecente brilho: tambem riscara
um horizonte, em que negreja o vicio em
toda a sua hediondez, e para onde mergu-
lha-se a mulher, uma vez que se tenbá afãs-
tadodaquclla linha, que a honorífica. As
manchas estão em pararello com a impor-
tancia c influencia de cada um astro; tanto
mais negros e salientes cilas apresentar-se-
hão, quanto mais notável for a Inz emanada
de si, c quanto maior attracção exercer sobre
os outros. Quum terríveis não houveram de
ser as nodoas do primeiro lumiar de nosso
globo?!

O vicio, a dissolução de costumes na mu-
Ibcré a praga a mais devastadora que se
pôde aquilatar: venha a guerra com todos
os seus cffeitos, a fome com os seus horrores
a morte com o seu cortejo fúnebre, tudo é
funesto, é lastimoso; mas a mulher com as
vestes da profanação de costumes excede aos
caprichos da razão, e transtorna os mais
bem combinados cálculos da intelligcncia!

Que cspectaculo asqueroso, rodeado de
scenas compnngentes, despertando cada
qual sentimentos, que escapam a apreciação
a mais aguda, o que nos apresenta a mulher
adulterina?!

Chegada a esse ponto, a mulher desce de
toda a escala de sua grandeza; colloca-se
abaixo do terreno do crime; o horror com
todas as feições, o hediondo com todas as
suas formas tece-lhe um manto, cujas cores
despertam do somno em jazem as geraçõesreduzidas ao nada; as idades se convocam,os
acontecimentos, transgredindo as leis que os
governam, se congregam para fulminar a
nova Proserpina — a mulher adultera.

Arrastando no seu crime a paz e repouso
de seu marido, desprendendo o élo que os
ligava, lançando na desesperação o que se
associara a ella na viagem da existência, a
mulher adultera levanta uma barreira, que a
segrega dos demais viventes; por mais arre-
batadora que seja a sua belleza, por mais
seducções que haja cm seus encantos, o sello
de uma mancha inuffuscavel imprime cm
sua fronte o signal de uma profunda repro-
vação; labaredas do inferno despedem-se do
brilho de seus olhos, onde a pouco ardia a
chomina celestial: neste estado a mulher só
attrabc o olhar da piedade e da compaixão,
de envolta com o desprezo o mais fulininaule

Bastarão estas considerações, fora suíli-
ciente o bruxolcar dcslle tremulo pensameu-to na razão a móis agitada para qne a mu-
lher, que viaja na ladeira do de-regramento
reconquistasse a posição eminente que lhe
garante o orgulho da virtude. Nunca éturJc
para a pratica das boas acções, que obrigam
o reconhecimento, ainda do mais csioiro.

E' tempo de concluir este artigo; mas seja
nos licito despertar o animo da sociedade
para que empregue maior na de cuida-
dos na educação da mulher; preparando-a
para dignamente representar o papel impor-
tante, que oecupa na ordem dos seres.

Tem-so por ventura educado conveniente-
mente aquclla, de cujo braço dependem os
mais altos destinos do gênero humano?

Não precisamos nos demorar na demons-
tração deste theorema; confessemos as nos-
sas faltas e reparemol-as da melhor forma
possível: tal é o proceder que nos ha de ha-
bilitar a receber a palma de uma justa im-' mortalidade.

Júlio Correia de Carvalho.

uma missão m mm.
A caravaua do Gairo.

Senhora de nma fortuna considerável,
descuidosa dos prazeres do hymeneu, miss
Ophclia Macsupp tinha chegado á idade de
trinta annos, sem ter podido dar inteira sa-
tisfação á paixão que enchia toda sua alma.
Esta paixão era — a gloria. Um dia em que
ella pensava nos meios de se illustrar, veio-
lhe á idéa que o lugar que lady Stanhopa
oecupava estava ainda por preencher, e que
ninguém, entre o bello sexa iiiglez, cuidara
em continuar a missão desta dama. Oito dias
depois ella partia para Alexandria. Tendo
ahi chegado, apressou-se em organisar uma
caravana c se póz em viagi-m para o Cairo,
donde, á frente de uma outra mais forte,
dirigio-se para a Sjria, onde contava encon-
trar as ruínas da habitação de ladyStanhoppe,
na qual se pretendia installar.

Não tocaremos nos pormenores da viagem:
todas as excursões no Oriente se assemelham.
Soffre-sc a falta de água, os rigores da esta-
ção, os accommettimentos dos lobos e muitas
vezes se é mordido pelos lacráos. Em certo
dia, a caravana fatigada parou em um oásis.
Miss Macsupp se entregava ás doçuras da
sésta, quando repentinamente fo. despertada
por horríveis gritos : — üs Árabes! os Ara-
bes! estamos perdidos!

Como mulher animosa, e digna de sua
missão, miss Macsupp sábio de sua tendi, e,
no meio de uma nuvem de poeira que escu-
recia o horizonte, distinguiu uma grande ca-
valhadaque para seu lado sc encaminhava,
e vio ao sol brilhar as lâminas dos cavallei-
ros. Estes demoraram o passo u nlsuma dis-
tancia do campo, e um (/'entre elles se des-
tacou do grupo, desceu docav;:llo eendirei-
tou-se para a viajora. Era um elegante Turco,
que regulava ter os seus trinta e cinco an
nos e cujas maneiras indicavam o habito do
mando. Os cameleiros atiraram-se com a face
cm terra, exclamando:

— Alliih! salvai-nos!
—Imbecis, lhe disse o Tu ico com voz forte:

conduzi-me á vossa senhora.
Miss Macsupp appareeeu.
—Pérola do Occidcntc, continuou o orien-

tal, perdoa-me do ter causado as lagrimas
que cm teus olhos deviso. Escreveram-me d»
Cairo que uma nobre e gentil viajante se pre-
parava para atravessar nossas regiões, e como
tenho sempre praticado o sétimo verso do
Alcorão que diz:

«O verdadeiro creme exerce a hospitalidade'
venho üffercccr-te a minha habitação. Dize-
pie: qual é o teu piizí

A Inglaterra.
Bella nação! vísitei-a na época da ex-

posição. Como passam o príncipe Alberto e
lord Palmerston? Que motivo te conduz da
terra dos lilazes ádas palmeiras?—Venho trazer-vos as Inzes da civilísação.—Obrigado. Todo o qne nos vem das mu-
Iberes é terno como a brisa qne sopra doce-
mente nos arrozaes. Posso esperar, bello pas-saro passageiro, qne accitarás por nma noite
a guarida que te offcreçosob o tecto que nos
abriga dos rigores invernosos?

—Minha missão me* força a annuir ao
vosso convite.

Meus escravos te virão buscar quandoo dia brilhante expedir as trevas do crepns-
culo. Vou preparar tudo o que é mister parate receber.

Miss Macsupp felicitou-se de ter um en-
contro qne lhe permittia começar sua obra
de um modo tão brilhante. Cuidou em se fa-
zer acompanhar de sens companheiros, mas
reflectio qne talvez isso desse nma prova de
desconfiança. Despedio a caravana, dizendo
a seu cosinbeiro que preparasse a refeição
para o dia seguinte, e que bemdicesse a Pro-
vidonria, pois que, quando voltasse aos pa-trias lares, a civilísação no Oriente teria um
grande avanço.

H.
As odalisas.

A hora indicada, a escolta veio buscar
miss Ophelia, e no fim de meia hora de
marcha, um palanquim carregado por qua-tro vigorosos negros a depoz diante de uma
casa mourisca, de bella apparencia, illumi-
nada de lanternas de diversas cores. O pacbáesperava-a sob o peristylo e lhe offereceu o
braço até á sala de jantar. Depois de terem
ambos tomado assento sobre macios coebins
em torno de uma mesa ornada de Qore3 e
frtictos, miss Ophelia pi-dia a seu hospede a
permissão de dirigir-lhe algumas perguntas.
O pacbá concordou.

Estais bem convencido, lhe disse ella,
da verdade de vossa religião?

Certamente, flor doOccidente, respon-
deu o pacbá; não ha outro deos, além do
Creador, de quem Mahomet é propheta.—O íslamismo já não existe, vós não acre-
ditais mais em seus preceitos, e a prova é
que acabais de beber vinho.

Mahomet, cujo nome, seja três vezes
bemdito, temendo que o excesso do vinho
pedia causar grandes desgraças, quiz delle
preservar seu povo, sem comtudo proscreverinteiramente um licor qne, tomado com mo-
deração, fortalece o corpo, anima o espirito,
e expande o coração, abrindo-os ao amor.

E o p-ichá sorveu um copo de vinho de
Champanhe.

Admitto esta tolerância, replicou a re-
formadora: mas porque não a estendeis ás
mulheres? A reclusão a que as condemnais
não revela uma profunda barbaria?Fallaisde
amor! pôde acaso existir esta paixão em nm
paiz onde tão pouco se respeita a dignidade
das mulheres?

O que tu chamas reclusão, mimo da
Europa, é-para ellas um encanto, pois têm
a liberdade de Tizer o que bem desejam. Nós
as cobrimos com nm véo para
privai- as dos raios ardentesdo sol, para abri-?
gal-as dos ataques dos a que
cruzam os ares. A belleza das mulheres é
como o delicado jasmim que o calor cinmur-
chçce, é nm dom do céo que se d -vc conser-
var preciosamente como tudo o que vem do.
Deos. (Continua.)
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Meu filho eu vilQue importa em sonho fosse?
Sonhasse eu sempre assim! Eu vi-<o, é certo
Quando da luz na ausência o mundo em trevas
Meus olhos em pesados véos envoltos,
Nenhuma imagem exterior podia
Da visão peneirar o escuro adito.
Eu ouvi sua voz,, reconheci-a,
E a memória fiel otestemunha,,
Quando, surdo ao rumor da natureza,
Nenhum echo vibrava os meus ouvidos.
En sen corpo abracei; da morte o frio
Gelou-me o coração, cahi com elle;
Quando meus braços langnidos jaziam, _
E o corpo immoto, entregue ás leis da vida,
A' interna agitação não se prestava,
Em tudo estranho a mim» como a si mesmo!

Assim, phantasma vão, corpo indolente,
Posso pensar sem ti, querer, mover-me,
Aol céos alar-me, discorrer co'os mortos,
Sentir e perceber, sondar mysterios,
Quando, do meu poder sombra importuno,
No teu nada te esvais, e só me deixas
Livre alargar do meu saber o império;
Como das cinzas separado o fogo
Livre flammeja, c sua luz derrama!
Como mortal, estúpida matéria,
Ah! de ti não depende a essência minha.

Como o rio que corre, e se renova,
Só pelo alvéo o mesmo parecendo.
Tal do corpo desliga-se a matéria
Ao travéz desta fôrma, á que se amolda,
Imagem qne lhe impõe da vida a força.
De instante a instante se renova o corpo;
Quantos já eu gastei! E eu permaneço,
E idêntico perduro, e penso, e quero.
En o rio não sou, o alvéo, a fôrma:
Son o dono;.o senhor, que a posse herdara
Cego, instrumento vil, rebelde á vida!
Posso existir sem ti, deixar-te posso,
E além da campa erguer-me á Eternidade!
O que c sonhar?^ ver, é ter certeza
Que posso ver sem corporaes sentidos,
Deixar de ver o que real parece,
E ver como real o que é possível.

Qnando a interna visão, do corpo estreme,
Esta certeza salutar confirma,
Que eu não sou da matéria oceulto moto,
Muito o sonho me diz! Qne outra certeza
Mais veraz competir pôde com esta?

Oh sonho meu, revelação divina!
Ob alma pura de meu caro filho!
Não me illudiste, ah nãolNo céo me esperas.

— Questão proposta na Marmota n. 925,
de 12 de Fevereiro do corrente anno.

Si iffiffiopalliica.
O cego, que nasce cego,
Da vista se não logrou.
Hão sente tanto ser cego
Como o que, vendo, cegou.

A Saudade.
0. D. C. á Exma. Sara. D. * * * *

: Que tão. meigo. lão grato e tào solemne
.E' paia,os lemos corações e que amam
Eni triste auseneb, apôsde longos me/es,
Pulsar, arfando èin cândida alegria
Sobre ontro coração cm doce amplexo
1'olu qual paípiiSra, e só semira
Em dura auseucia o espinho da saudade!..

TEIXEIRA E SOfZt.

Ah dor! acre dor que exliaures, ¦
As ultimas goltas da vida!
Sentimento tão ágridoce,
Que sofTrc um'ulma desunida!..

Desunida de uma mulher,
Esse anjo de meu coração.
Nada acho prazer, nem sabor,
Nem lenitivo ou consolação.

Muibi-r! a quem tão inflanimado
Eu jurei a seus pés puro amor!..
Mulher! a quem eu sempre amei,
Com ternura, pureza e doçôr!
Mulher! por quem eu desprezei
Feslins, alegrias do mundo!
Porque en embebido cm seus olhos
Achava o prazer mais profunde!
Quando vestida de branco
Ella estava qual garça altiva;
Eu morria enlevado de amor,
Carpiu uma dôr bem esquiva.
Ao vél-a passar junto a mim
Muitas vezes eu ücsfulleci;
Porque era d'anjo o seu corpo,
Como ainda tão bello não vi!
Nos s-jus olhos os meus encarar,
Nunca pude fitar com fervor;
Porque n'ella existe tal graça
Que excede á mais linda flor!

A cor de seus olhos tão pretos,
Tão grandes e tão fascinantes.
Me estorce a alma e duplica
As minhas paixões delirantes!..

Bellos docéis de minha alma
Eram elles puros e bellos;
Por elles a vida eu dava,
Sofiria os mais acies flagellos!
Mas... infeliz! já não posso
Ver esse anjo lão bello,
Sumio, ausentou-se de mim...
O amor me deixando singeilo!

Ah dor! acre dor que cxhaures
As ultimas gottis da vida!
Sentimento tão agridoce
Que sofire uni'alma desunida!

Iguassú, 30 de Março de 1858.
A. da S. Campos Fluminense*

— Por ter sabido inconecta a seguinte

poesia, tornamos a repetil-a.

A um nataiicio.
Quando a aurora docemente,
Deixando o salgado leito,
Ergueu-se hoje contente
Ufana do seu viver,
Ao céo delicada rosa.
Alçando a fronte mimosa,
Mandou sublimado hejo;
Corúram ambas de pejo,
Ambas sentiram prazer.

Veio pousar sobre a rosa
Lomíneo raio d'aurora,
E a flor contente, vaidosa,
Doce perfume exhalou;
O céo mostrou seus encantos,
A terra acordou seus cantos
Que geram n'alma a doçura,
E toda entregue á ventura,
Também Marilia acordou.
Tinha nos olhos formosos
A luz que no ar rutila,
Tinha nos lábios mimosos
O mais divinal sorriso;
Era cila mesma uma estreita
Mais delicada, mais bella
Do qne as cstrcllas do céo,
Pois oceultava em seu véo
As graças do paraíso.
Ao vcl-a ninguém pudera,
Embalde a gentil figura,
Saber se ao mundo devera
Sen delicado existir:
Ao ve!-a, qualquer julgara
Que para a terra baixara
Outra divina mulher,
Para na terra soffrer,
Para os humanos remir.
Ao vel-a meu estro ufano.
Em fogo clherco aquecido,
Do fado cruel c insano
Fez-me um instante esquecer;
A lyra tomei garboso,
E de seu dia faustoso
Busquei as graças contar,
E me senti transportar
As regiões do prazer.
De lá visei no futuro
A mais delicada mãi.
Colhendo o prêmio seguro
Que raras podem gozar:
Vi de seus íillios queridos
Os nomes enriquecidos
Pela virlude e valor,
E dcslumbrou-mc o fulgor.
Senti. . . mas não sei pintar.
Das mãos desprendeu-se a Ijro,
Morreu-mo no lábio o canto,
E a mente, que só delira,
Vio da verdade o sorrir:
Enlão minh'alma confusa
Sentio que a terrena Musa
Cantar não pude este dia;
Porém gozou da magia
Que súe Murilia exporgir.

Albano Cordeiro. J

Charada.
Se um - s - me juntares,
Kedemptor em mim tereis;
Em idolo,ídadc. idalia,
Sempre e sempre me vereis;.
Em nação, navio, nada.
Constante nTcncontrareis... .

Este todo reunido
Faz d'um cherubim o nome,
D'esse anjo que na terra
O meu socego consome.

Cândido Lisboa.
A charada do n.antecedente é:—Numero

I Typograpliias de Paula Drito
Una da Canon. !xU epraça da ConstituiçTo n. 6J.


