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Collegial
12 de Maio de 1884 ,
Todas as co usas nascem
ordinariamente de um pequeno germen ou sementinhas, como aquclle. ;humilde granito de mostarda
que o Salvador evangelisou converter-se em grande arvore pa ra pousarem
as aves, sendo o engrandecimento, crescimento ou

progre 50 a ordem natural
de todos os seres, quando
não:lhes faltão a força inicial e as ci rcumstancias
favoraveis do s('u desenvolvlmellLo,
As im oh "rvam'lS na
naturpza o n'l ci'l\c to I'
crescimento dos vegetaes
provindo apenas de uma
diminuta semente, que os
mcsmos animars nascem
pequenin08, e crescem até
na perfeiçãO relativa. se
achão os precisos auxilios.
Em todo o caso essa semeute provem de um fructoo ou de uma flor, que
outro scr semelhante produzia ao sol que move os
vegetaes, C ao amor que
vevifica os animaes.
São pois, incoutestavelte os auxilios c protecçoes
dos sercs circumstau.tes o;:
mci
j
li • . ndeClmcn-

I
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NUMERO 9

to dos pequenos germens,
que sem elles ficariam
sempre embryonal'ios cmbora em pregassem seus
vans ￩ｳｦｯｲ＼ＺｾＮ＠
to ｰｯｾｴﾷ＠
, (' ,mCllrl､ｯｾ￣Ｂ＠
1'''' a or,i,'m d:l lia
tUI'('Z'! l'hi.io't ",.
logicn é parallela, ou similhante"ü ord('m iutellectual, á moral, desejau do
que o ｵｯｾｳ＠
mode-to e huｭｩｬ､ｾ＠
«Collegial» se engrandeça, começamos por
elevar ou triplicar o seu
formato, e para o preencher nos obriga mos l apczar de jOyenlil c anolescent s, c por tanto mai ､ｩｾﾭ
postOR a di\'cl' ão, que ao
trabalho ) a fazer esforços,
com os quaes estamos bem
certos que nada pel'dcremos.
Tudo isto porem não
cOllsegui rá engrandecer'!'
elevar o ｮｯｾｳ＠
pequeno
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periodico, sem o auxilio'c
protecção dos :amadores C
3nimadore. ､Ｇ･ｾｴ｡＠
principiante mpreza dr moços,
que apenas 'I' ('nsai;io,
c hrio!' de yiyas ('''['era ｵ｡ｾＬ＠
ＱｬＰｾ＠
. eus primeiro"
vôos
litterarios.
Ro amo ｰｏｬｾ｡ｮ＠
aruaute. da. leltra'< e da in ·trucção que acolhão fayoravclmente o no. so aug-mento de formato, que a 'Vi ta
d'i. to nos prestem o coucurso de suas a. si<>natu｟Ｌ ｬＧＭｾｪ＠
ｾ･＠
tambem e_peramo as a ·maçõe. que generosamente I'e co tuma
dar ao sympathico priucipiaute , que ou ão alongar- e do seus ninho
paternae ou e colares,
envidando o culto da bcle amena litteratura.

o.ç llr([actore .

A Liberda de
. omo edoce de pronunciar e. ta palavra. Quão
contente' não firam aqllelI

Iles (plC, dcpols de milito bl'm IIOS ｱ ｬ ｣ｲＨＧｭｯｾ＠
ｾＨＧｉ Ｇ＠ litempo cle fla.rclaçocs" em HeS I Li \ rt'S sc rf' mos hoUlll dia, . em ｰｦＧｮｾ｡ｲ･ｭＬ＠
a je Oll amanhã!
rect'ber a liberdade!
Para proY<lr o (1 IH' a('lIE (lepoisqllc a It'm ｉｬ｡ｾ＠
bo de di Zl'r elH o nOR'Omãos nem I'abem . ostcl-a Club Abolicionista - La
nem encarai-a; com tudo ponco errado por distinintcrro<>am-n'a ｣ｨ･ｩｯｾ＠
de dOR patricios,queeutoarào
•
admiração e de duvida:tu o m smo mavio o can to:
me mo é a ellcansadol'3 QUI' a provincia seja liv rei
(libel'dade))?
ｾｩｭ＠
I livre Rcja a proo.h ,como te estou' flue- yincia I liue seja c UOSAa
paz!
rendo'
Ha pouco te uão sabia
,I. E.
ter; ql1aJlto mai;; te apcrtava entre ｡ｾ＠ mãos, tauto
mais me parecia que ias
de appareceudo. Ma agora vejo que és a doce e apreciavel «liberdade.>, por
o nascer do-sol no morro
quem tanto tenho offrido,
da. Lag oa
e agora c tupefacto vejoA lua com eu clarão
te entre as mãos tremulas
argentino, deixava de ale como que duvido o.
lumiar
o espaço.
De novo te iuterrogo I
o. crepusculo, leva ntanE's tu mesmo a desejada e
do-se
pelo Oriente, cada
doce e meiga «liberdadO),
que aquelles libertadores vez mais percebido, como
ceareuses com pena de nos se n 'um copo com ag ua sc
criaram no meio do mais deixasse cahir uma boneca
enthusiastico e patriotico ensopada pm tin ta verPO\'o, dizendo: .... eja li vre melha; vem largando pousua côr averoCearál o. Ceará e tá livre! co ｡ｾｰｯｵ｣＠
E agora eis suas irmãs se- melhada, que vai clareanｧｵｩｾ､ｯ＠
o mesmo exemplo. do o firmampnto, até taEd-as a dizerem: Tam- par a claridade da lua.

I

-

Desoripção

I

MUTILADO
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Ilue no U1'1e:lte lll'llha\ão vão pouco
a pouco pr.rdelldo o lu'ilho \ IVldo, C pUtisa ndo paembra\llluera outru ｭ｡ｬｾ＠
cldo, até que ..}límlllumdo
do tamanho, vão se desfazendo COUlO U ne\l'; I' assim percorro o cI'epusclllu
desde u Oriente até o UCIdonte ,
o meio d'essa mudez,
cru (I .le se não vê ncnh u m
astro, mas que està claro
o firmamento, e que vem
o sol, como guia remoto
da terra, do fundo do hOl'isonte mostI'anrlo a sua faec de vermelhidão; é n'esta occaelão, que so nprecia do Morro da Lagoa um
dos mais lindo,; panoramas,
V é-se o riso da natureza perante tão lindo quadro, os passaros saudarem
a alvorada com seus cantos melodiosos, os raios do
• espesol formarem do mal'
lho, ns vagas que parecem
estar perto do sol, formarem a parte concava e convexa, e virem uma a uma
ｾ ･＠
multiplicando,
\1

\nWFI

Truà.ucqã.o

'l'tI'" u1tlllll,

,'spcctaclllu ｴｾｩｯ＠
brilhante tlllha attrahillo
os olhares de Budol'o , j
Athellus offcl'cela-sc-Ihc
em)odas ' suas pompas: o
monte Hymetho f'le\'lIva"
se-no Orionte:como coberto com uma veste doirada;
I o Pentelieo CUl'\'ava-sc paｾ＠ ra o Norte, afim de l'eunirse ao Pel'metta; o monte
lcaro baixava-se no poenI te, e deixava ver por detraz de si o cimo sagrado
do Citheronjao Sul,o mar,
I o Pireo, as praias de Egina, a costas d'Epidauro,
e, ao longe, a eidadella de
COl'intho, terminavão o
circulo inteiro da patria
das artes,dos heroes e dos
ｾ＠

llllCl1

.

､･ｵｳｾＬ＠

Atheuas, com todas as
suas obras primas, repouga\a no centro d'esta bacia soberba: seus marmo_
res polidos,e pOli paJos pc
lo tempo, coloriãO-se dos
raios do Sol poente ;'o asa il1l
tro.do dia, ｰｲ･ｾｴｳ＠
mel'g-ir \lO lJIur , fcrw l:fll1l

I

li!':'

(0') ..

cio lempl'J ,I .. ｾＧｩＭ
111'1'\ a: f:tZi:, hrzlhor '" c-C'11d(l> ,J", »I'r'a" "'''_P''II_
ｾｕＧＢ＠
an f'l'unli1o ,lo porll('fl,
I' p<ll'l'elll alumar \lO fl'lslI
as ,l'lmit'u\I'IS ＨＧｾ･ｵｬｰＢｲ｡＠
<Ir I'llldias, I
Acccsselltal a este,! U<l_
dro o movimento que a ｦ｣ｾ＠
ta dos PanathrlLlense' ('"
p"lhavll na cidadc e "O
campo,
Alh, Jovens ｣｡ｮ･ｰｨｯｬＧｾ＠
levavão aos jardins de V('nus as cestas sagradas;
aqlll, o péplus f1uctuava
ainda no mastro do navio
que se movia pOl' molas;
côros repetlão as cançõeR
de Harmodio e de An togi ton; os carros rola vão
pelo 'tado; os cidadãus
corrlão ao L}ceo, ao Pecllio, ao Ceramico; a multidão opprimia-se sobre tudo no theatro de Baccho,
situado ｾｯ｢＠
a cidadella; t'
a voz dos Retores, que representa\'ão uma tragedia
de Aphocles,subia de tempo' a tempos até o ouvido
do filho de Lastenes,
ｬｵｭ｡ｾ＠

.\THE\A'"

raio.
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Charadas

Perdão
;-:l'uhõra! Perdão te ｾｲＢｬｊＬ＠
:'l' rm algulIJ dia te olfrlldi.
TI'U olhar a mim captl\a.
E a tndo, (jlll' ulham p'ra ti.

.\ 0 am igo Haul ToI e 1,11 in o,
(

l-l-:c-E,te 1101111' na mUSI{';I t('m l'irllll>za ",ta
!lha.

Esse, trus olhos BcnlIúl'H.
Com doce olhar fcticeiro.
:\1 l' capti \'a q uant!n .pas.so,
E q!la nr/o lIW oI lia hgi>' ｾＮ＠

;.;::.
o

::\ 50 \ ede" o rIO ljUl' ｬｾ＠
(.lu 'o ruido mo"p () c 'Ç.
(Ju'o H'utoem follu'!.. ｾｹｬ
QUf' tudo ｳｯｬＧｴｲ｡Ｍｐ･､￠ｾ＠
Prl'd50 1 pr'a
Perdão! ｾＧｲｯ＠
Prrrlão p ｲ｡ｾ＠
E pr'a quem
•

..

1-1-Ka m1l8ica lia muslca
c lia ｭｵｾｩ｣｡Ｎ＠

｡Ｌ＠

1-2-X<i:o é bõa e Corrc este
llOlllelll.
Odnanref

M.

AVISO

-

ｉ ｾＬＡＢ＠

I

meu
peito,
XascidOl< do coracão
ｐ･ｬ｡ｾ＠
eias dr m ti"' cor»o
Corre o amor, C&l'1'e a pai"
xão.
110
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Phra e pontuadas,
.\. .a,p,o.iae a .i .. u.e .0.. i.ue .a.a .o .. a .r .. ii.a.e .
O. a.i

J

'-'-

ABREL.

! Horas vagas

Quando te yejo -faceira)le fi tando sorrideu te,
Co'os teu;; olhos attrahindo
O meu coração contente.,
:-;Jllto ardumeti

J,

lyra qu'implora,
cantor que chora,
flores que mU!'cham,
drrrlão t'implora.

ç-

A'A ...
A:\lOR

1-1-i-No ｰｬＧｾｭ｡＠
este homem COl'l'O com e-tr
navio mahado.

{l . •

i .. p.o .. 50 .a-

.11

A .o.i.a.c, .ue é a é.o.a
.a, i .. u.oe., .Ó .0 ... 0.(' .. 1'
.e .. u.a.
E .. i.t1, i .. o.a .. c. ｾ＠

.u.

--...--

peRRoaR que I'ceeberem ｣ｾｴ･＠
numero, c n,lo
devolverem sprão con. idcradso a sigu<tntes .
ａｾ＠

ao' que ainda
não satisfizeram a sua｡ｾｳｩｧｮ＼ｴｬｲ＠
o fu\'or clt' aｾ｡ｴｩｳｦｺ･ｲ＠
m.
ｒｯｧｾｭ＠

ToJa e qualquer publJcac;ãu pode scr dirigida ú
rua do Pl'ill('ipe N. 1,\ .
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