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FR ANCISCO G1RUONl 
no Drazil, nomes que não são filhos do la
lenln e do esforço prtlprio.» 

PEDAÇOS D' ALMA 

A ' *" .. 
E' hoje o 23· anniversario natalicio <lo 

nosso genoroso collabo.rador .. 
Francisco Carrlona IJ 11m Joven amavel e 

doplado de brilhanle lalenlo. 

.Ia é lempo, nãn rle se lemer, mas de se 
desejar a crilica, .como disse Franklin Tavo
ra, nu tomo 11 1, pago 422 da ltevista Bra
zileira, (Ie fã de Março lIe t880. 

Sujei los sem orienlação, sem preparo, 
lransrormados da noile para o dia em jorna
ｬｩｳｬ｡ｾＬ＠ drsconhecendo complelamenle a 
grammalica, sem conhecimento .a!gum, são 
esses os que se arvoram em CrltlcoS, para 
do allo ele suas carloiras de lama, legislarem 

Uma nuvem ncgrR, pe_ada, cubr:o o Ｎｾ ｉ＠
de minhR ftlicicl .. de. 

O Crepuswlo saurl<l-o em arclentes aper
tos c1e mãos e envia· lhe mais uma vez os Sl
gnaes de vivo rrcollheCllnenlo pelo auxilio 
que sempre tem_lhe ､ｬｾｰ･ｮｳ｡＼ｬｯＬ＠ pela sua 
laliosa collaboraç'lo. 

CllEPUSCULO 

LETTBAS 

16 de Setembro d liS9. 

v 

Para esla seria <le arLigos ｾｳ｣ｯｬｨ･ｭｯｳ＠ um 
aSSllmplo de inleres,e I)alpltanle,. um as 
sumplo que ha bem pOllCO tempo rOi trawl0 
à. leia da discussão, em. nosso pllZ: mas que 
se impõe hoje aos ･ｳｰｬｲｬｾｏｓ＠ reOeclHlos como 
uma necessill :uJe, que nao pode ser procras
tinada e que cleve tornar-se lima .realldade 
para expurgar os (azedores de ＱＱＱ Ｎ ｾｉﾷ｡ｬｵｲ｡＠
chã, sem rorll1<l nem fundo, das reglol!s das 
ｉｬｉｴＸＱＱｾｩ｡ｳ＠ .... oOlle esses ｰｵｬｾｬ｡ｳ＠ querem se 
collocar. "" . . a 

E' necessario que tenhr,mos cnllca, par. 
que esses raC3nhllllos r.lzcllores_ de IILLerall 
ce, que vagam pelas ruas ou. sao ,:;ervo ou 
creados das reparlições publicas n:w. se ,ar 
r<ljom ｾ＠ lrolar pôr o roclIlho, onelo SO POI.1l 11 
Ilslar os homens ｬｉｾ＠ lalenlo ｣ｵｬｴｬｶｾｲｬｯＮ＠ . 

E' necessario que tenhamos cnllca pai a 
essas nullidados balOfas, que ｣ｏｬｬｳｰｵｲ｣ｾｭ＠
com sua baba nojenla, nauseabunda o n? o 
meio lillerario, não se alrevam a mendigar 
elogios. . 

E' nocessario que tenhamos crlllca para 
separar o lrigo do joio, para demon lrar aos 
enraluaclos aos crapulas IILlerarlo;;, _ que o 
fru clo de ｳｾ｡ｳ＠ horas de eSlupi,lez, nao ser· 
vem, ｮｾｯ＠ preslam nem sequer para os usos 
secrelos. . . 

E' necessario ｱｬｬｾ＠ lenhamos cntlca rara 
qne (Iesappareçam «cerlos ｮｯｭｾｳＬ＠ pro(luClOS 
arlifleiac lIe parcialirlarJes, mUito communs 

para a 1:I1Im:.nitlade I . _ 
Não é ･ｳｾ｡＠ a critica, que lIesepIDns, nao 

são fazec1nres dtl e lerquilinios liLLerarios, 
que roclamamos; CJuerelOos homens preva· 
rados para preencherem lão nobres asplra-
ÇÕp.s. . • 

Para lal Olislllr não podem servir os IlLLe
ralos de meia ligella, os poelinhls de agua 
('oce, qlle cantam em versos lIe pés qu r. bra
dos as lranças louras de cabello do mulhe-
res prelas. . .. 

!'ara a profissão lão nobre rlll cnllclsla 
não 1)I)dem servir os qllidams_ que devoram 
os livros qllecahemem ｳｵ｡ｳｭ｡ｯｾ＠ edos ｧｵ｡ｾｳ＠
os lae,inhos n:io enleOllem palallna,e va.o CI' 
lando a lorlo e a lIlrollo em seus araozels . . 

E é juslamen tr. ｡ｾ＠ lIullltlades que se ｾｬｬﾭ
ram ao lerreno lIa cnUca, razendo elng:os 
aquelles que elles vêm ｬ ｬＧｾ･＠ Ｌ｢ｲｾｯ＠ em troca 
elo"ios e aos que elles vem que collocam· 
se basl;nle allos para não descerem a dar 
em Ilermllla elogios immerecidos, a esses os 
laes I.Iroclll·am lesourar. . . _ 

Mas é debalde, os escriplos rlll.ns ｣｡ｬｬＱｬＧｾｯ＠
I:.t'femediavelmenle; os que desejam SUbi!" 
sem Im· flf.',pJlWpnr.ia, lalenlo, eSludo, terao 
lima quélla ralal e "rts" ue, para 
subir.J le-r.r1iU in os oulros, "ara que o .,

co os julgue superiores, não passarão nun · 
ca de nullidallos Il os conhecedores da ma
teria aLirar lhe ão às faces a saliva do des-
proso esmagador. . 

O, rabiscaclores hão de ver ｾ･ｵｳ＠ escrlplos, 
que peccam conlra a ｾｲｬ･Ｌ＠ conlra a Fórma, 
a divina Fórma, serVindo para embrulhar 
loucinho nas lascas e para oulro uso nas 
parles recon,lilas das casas de familia. . 

E a islo não impedem ｯｾ＠ elogl?s mendiga
do, servilmente, nem a gnlana ｬｉｬｾ｡ｮ｡Ｌ＠ lou
ca, medonha, alroadora do enfatlJamenlo 
dos ｮｬｬｬｬｯｾＮ＠

I ｾ＠

O. momentos fdizes e " epoch . beJl ... 
cheia de encantos , doçura, amor, crença li 

e.pel'ftuçu ... passara".' ! . 
A. juras de A 11101' ｾｬｉｬ｣･ｲｯ＠ e Itlqu.bran

tavel. mil veze3 l'epetiJa" ante o rnb')r de 
um beijo prolongndo, tllu solernuemtote 
perrunt.t1ns e .ellndll. por mil o cul?8 pu
ro. , inspirado. pel .. Ardor que senUllm 
"'1 sos COI·.COe:! de Crlllnço, \lo doce_ , 
f.úum anu's •• felicidndf' , que Alen 
ｮｯｾ＠ ,ltI rizu"hll" ･Ｇｰｾｲ｡ｄｒＡＬ＠ oh! ｾ＠ u 
r8S ｦｯｲｴ･ｾＮ＠ sulemne:!, ｟ｾｧｬﾷ｡､ｮ､＠ ... fonlm 
quecitlss ! 

Hoje 11 " 0 mai. ｭｾ＠ gui .. " I,!? de len. 
olhos ｉｬ･ｾ ＢＧＧＧ ｳ［＠ uAo dlllto (18 "rpeJo' de leu 
<pin uem li podel'O?" iufi'.'euc:iM que sobre 
101m d IHIlIlIf\VR o Do.,sn primeiro Amor. 

As noilt-.o:, " .. lwg-rns e et.-rUHS noite:l de 
hhje, ui!" ｽｬＢ ｾＬＬｮ ＬＢ＠ Ｎｐｾｬ＠ sonhus ｦ｡ｧｵ･ｩｾｯｳＬ＠
ｦＩｬＧｵｭｰｴｬｰ＼ｬＢＢｾ､＠ de f-ht·ltl.d-s Vil"; "." ＱｾＢｬｴ･Ｎ＠
tle huje negrui e lugubre. como rnlllh .Ima 
e como tudo que me cerca, ｶ･ｬﾷｮｾ＠ sentindo 
Il esmugadurll e ･ｳｾｵｰｩ､｡＠ rel\lid.de <lo meu 
pu,.do fdiz. 

A. ｨｏｉＧＢｾＬ＠ qnA em tempo p/Hsnl'Rm ｬ･ｶ･ｾＬ＠
ｦｉｬｏＧＢｺ･ｾＮ＠ p ｬｴｲｰｬｩｴｬｬｬｾ＠ em cltimeri('ns "I.gene 
Roomlllluo iguoto dOI tr.nquilltd .. r1e ｲＱＧｬｉｬｭｾ＠
e fe!icid.de ele .mor, hoje. lemhr.udo-me 
que bll ｜ Ｇｩ ｶｾＢｬ･ｾ＠ p".rll quPIO ell •• ｾ＠ ｾｉ｜ｏ＠ ｾ｡ｰｩﾭ
elRS, pP1,lIm me 'ORI" 110 que me pezarl" o 
nome do-el1gpitlldu! 

curnçl\O, fazcntlu·o pul:!a,: ｭｬｬｩｾ＠ rIIP. 
te, umR f"rça irre,isti'el .troppela·me 
pen.,,, ml·nto P. perI'MS"a-me pela Olente, um 
perplexo lllrullhno de igllOtHd idé"s ｾＶ＠ me 
re.uimnndo qll.llIlo SlIltu entre ftS mnos. o 
iriQ Cllrlllosiuhll onde está photugl'aphailo-
o tPII perfil n\Jgu.lo I 

Aqueço.o , enlnu, cum um ,em fim de 
beijos np"iX!I r; llI lo< p cum IlIgryOl'" de SRU 

dnde (I limar, derl'Mmndas sobre pile hnme
deçu-o, deiXAndo-o flexivel. peodido, como 
n ftorinhl\ lOunosl\ 80 ardor do sol brilhan
te! 

ａ｢ｾｯｲｴＬ＠ ｣ｯｮｴｾｭｰｬｯﾷｬ･＠ em ｴｯ､ｾ＠ tua rndi
lIute e explendilla ｦｬＬＩｲｲｮｯｾｵｲｮＬ＠ mais allorll-
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d 
Inda ,eral o o rosto 'nu ..... 

rei banhar·se no lago 
I mp_" IeIIIp' e.flDlIg'"\OPl, o.a ve ,e li" . h XI 

quieliludll e !IIud ... que., ｾｬｉｲＧｬｬＢ＠ 10 li li . 

(!'lI llembrftllÇA dll felicidAde ｩｬｄｬｄ･ｮｾＱｉ＠ ql\e 
o.ei quando j"IICI'1 lO li. ｉｉｬＱ､ｯｾＢ＠ me lur

far. dei andu·ml! CllnfulltliJ,. ｃｏｉｾｉｉ＠ 110 ｮＬｾＭ

Eu conheci om rapaz quo ｡ｮｾ｡ｶ｡＠ ｮｯｾ＠ ,in· pobre alm<l, li alma '1lltl gozllo o. 

le e fiou . allOOS Ite idade e que IlOba
l 
ｾｭ＠ la· pejo dos teus olhos e (11111 depOIS 

. t' sympallt:\ ex- nlla o lenlo ｬｉｾｃｈｊｩ､ｯ＠ a cap ,,'ar a. . • I _ lIue agora ga ... .. 
, b r nlle cubria'le • fllce>\IIhl\ nll' tAr u ru ., ... . . b' 

Iranha, a mercli da flual VI la ｾＱＡｬ｡Ｎ＠ ma an Nã 'l ｴｾｬｉｨｮ＠ tle tnllo o lOCO coração 
drina !ãll bem, crllno a pe. soa que \'IV6 pelo pelos 1\IS:laborosj não; pnrfJoo na qUildr' l .. ote. lI\lr.llld·, ｰｾｬｯ＠ urdur tln ｰｲｬｬｄｾｉｲＧＩＬ＠ 1'1· 

jll ue t1l'pUI em lell ｳｾｭｾｬＮｮｬ･＠ melg .•. 
ｾ＠ IH' ｬ･ｾ＠ ｭｕｉｄｾｮＱＱｬＹ＠､ｯｲＢｬｵｾＮ＠ em que em· 

｢･Ｎｾｩｴｬｵ＠ Cllulem plu lell relrn tu. Il'm lIr. r·li'-

seu trallalho, COIlS';lollte do seu tl!rel.to. cilan te ela mncitl(\(\o a gente nnnCa. 
Na terra natal rundara um pCrlodlCO, ｾｵＮ･＠ esperallç:l. 

sempre cheio do elogios a uos e a, outl ｮＬｾ＠ _Qu'lInporta o deslHozo de oma 
de ｯｲｲ｣ｲ･ｾｩｭ･ｮｬｯｳ＠ de prosa a ｲ｡ｰ｡ｺ･ｾ＠ lia lo Ｌ｜ｾ｡ｳｮ＠ tOll.IS vogot:lm lI'uma ｾ ･ｳ ｭ｡＠hu de ruim' 

Oh I quem ,.he T!. .. 

Berrai, - ｆ･Ｎ･ｲｾｩｲ＠ .. 87. 

gares ＱＰｮｧｩｑｵｯｾＬ＠ ｾｯｩＭｉｨ･＠ racultando o comes- torlas n'um mesmo espaço taclrt:\m , 
Ilvel e vesluano a ｾｵｳｴ｡＠ alhem. -Não; ｬｯｾｯ＠ 1I1I1Inllo se n;tll tenha o 

8a pllr loda parte ｩｮｴｬｩＬｩ､ｵｾｳ＠ quo, ｡ｰ｣ｾ｡ｲ＠ ele 1I01'\ borholeta, vai-so buscar o 
de ｕｬｬｬｾ｡ｬｬｬ･ｵｴｬｬ＠ merecerem ｓｾｬｬｳｕｉﾷ｡ＮＬＮ＠ ｴｯ､ｾＭ outra borboleta .. 
via julgam-se com direilo a elogiOS que alias II 

F. ｃＮ｜ｐＮｄｏｾＮ｜Ｎ＠

•••••• pagam bem. Inda me resla um lamp ejo de eSI)eranr.. · 
" \'Ivem 05 ladinos á expensas dos lolos.» de ré, inda atiro pelns jardins o ｾ･ｵ＠

ASSim di, c La.Fontaille, o gl'ande Fabull ta. volulllanosu a ver se culho algu m Jasmim 
E é uma verdade independeute de commen- cabo ou alguma violeta ... 

j tUa . .. ｾｲｩｍＡ＠ . 
ma vez, de n'1ito, ｲ･Ｌｾｯｬｨｩ､ｯ＠ ao seu qual'- . ￔｩｳｳ･ｲ｡ｾ＠ que 'me' ｨ｡Ｇｶｩ｡ｾ＠ reme'tid; ｾｭｾ＠ , 

Triumph:\nlemenle bell'\ e encanladnra, to e lIeitad 'obre o leito Ilue lhe abanllona- zaj a principõo julgllOi nefan(lo ｩｳｾｯＬ＠ maa 
com u:\flSsimo5 esplendores no j.lmbeallo 1',1 a ge/w·osrr.{arle de um ｡ＯｾｬｾｯＬ＠ monologa- depois m'a entregaram _ e recebi-a 

ｾＱｉＱＱｲ＠ rultlantc e vivaz, ｲｾｩ￣ｬＩ＠ prazen- I'a o jfllen desta forma: "E Indublt3vel o "uelll recehe algulIl. perd:l!l, 
\eira e ､ｾ｣･Ｌ＠ enfim n'um deslumbramenlo l meu l.lIellto, c mUito lorpl\ sena se o n10 quem gllarda 11m dlam;lllte. 
olympico de â'ívora,!::s -as,ilD \"\·a . ーｾｓｓｬｲ＠ aprol'cita"e. Ire i vi)j lI', pois I . ,Era uma roza vermelha cllmo sangue, 
semi-Ioo"e Cflm a bOl e auroreal amlg:lInha " Em loda parle ha Imprensa e Ｎｊｬｬｬ･ｲ｡ｾｯＬ＠ ra como n arj as pelalas laoguirlaroen le 
da ca a.

o 
. monomaoiacos, que cOin arLlgns ｬｬ｡ｊｵｬｾｬｯｮｯｳ＠ l:has inda mostr:lvam aquello su:aviSl\illl 

Ambas Ilrriam; ella, a ｬ･ｮｴｵｲｯｾ｡＠ raloha ás SUl pessoas e aos. cus talentos, sao Cl- setim. 
do meu itleal diriJiu me a luz cmllll,\nto tle pazes lIe e1ar até a ultima camisaa ｱｵ･ｾ｜＠ fa- A. rllza guardei no corre do amor, 
seus olIJo e qu:w,lo ｳｾｮｌｉ＠ bater-me ° ｬ｡ｭｰｾＧ＠ ｶｯｲ｡ｾ･Ａｭ･ｯｬｵ＠ os aprec.ia. Iret ViaJar, pOIS!» bem f,'cha,lo, L1e modo quo não se eva 
jo II esse olhJ.r que depois de atravessar o E com a resoluçiio Lllmada, o somou se 01101' e nom peneIro o I'Iller, está bem 
(rescfl ambiente pairou no me I olhar calmo apoderou d clle. ..' do o .:ofr,\ iOlmaCIIL\lIo do coração. 
fiquei reTeslitlo d'om outro enclot:unento - ;i<) (\Ia seguinte, mUIto ce,ln aln,la, ｉ｣ｶｾｮＭ N10 Lonhll ･ｾｳ｡＠ 001', as'im, iudi 
o olhlr tlolhfla, tão terno cnmo um mtlmll 1 LOll-se,\lrgou lia pellll'l e Ｎ･ｳ ｬ ｾｲ･ｶ･ｬｬ＠ um arl lgo assim som g:\slo; tenhf1-a lãlJ bem, com 
perdão, cheio de meiguice,.e um espleodor ｴＱｬｺｾｮ ｲ ｬｯ＠ Ir ｾｩＬｩｌ｡ｲ＠ ｾ＠ prnvlncla de lal, on(\e La amizade e cnrinllo; a, na roza mllrcha 
de fiOl-,imas perola. de Ophlr. VIViam tllsLmclos IILLeratos, ellmo . ｦｬｬｬ｡ｮｯｾＮ･＠ es'eve engolph " Ia na npbulos:J dos leus 

ElIa pa' ｾＮ＠ magp tosa de ｵｭｾ＠ ｾｯｲｭｯｳｵｲ｡＠ S!CraOIlS, aos ql!aes cllmpft.mer.tana salls.el- hdlos encerra·se o meu thesollro 1. .. 
• opulenta; VI·lhe nos c abellos ongtnalmente tISSIIDO, cnmo slOcero .admll·a<lor de seU5 la- COllza lão rara o tão prtldilHcta nU'1ca Ii-

｜ｉｾｏｓ＠ om laço de fila cor de r.osa, ｖ ｉＭｉｾｉｏ＠ nas lentnSo, etc. . . ve. só lu m'a poderias dar, e m'a desle':" 
espaolulstlelicadas uma mantilha de lamul-, Algun,dl3s lIepol' preparava a mala e li 11\ a roza que nasceu n'l1m jardim . pairol 
lo ･ｮ｣｡ｲｮｊ､ｾＮ＠ . . sem um re,,1 na algibeIra, vluha camtnho L1a.nos teus c:\bellll!\-6 mora nll lUeu peito. 

O an.lar alrozo tnFun<hodo lanla nobreza, ｰｲｯｶｬｮ ｾ ｬ［ｬ＠ de: .. ＮｬＮ｢ｾ＠ ｣ｨ･ｾ｡ Ｎ ｲ｜ｯＬ＠ Intlagou da .100-1 (,: lieo alcgrJ l\u:ln,lo lPonho-a ｮ｡ｾ＠ mãos. 
cbeio (\e \.lnlll c,lmp1sso ｴｬｾｉｬｓｬｲＧＩｕＭｭ･＠ a ｧ･ｬｬｾ＠ ratla do e,crlplor ｾＮＬ＠ fOI Informado e zas ... vou timidall1<1nto orl'alll:\nrlo-a do beij os .. , 
\i\eza m)"teraosa do Ｎｳｵ｢ｾｬｭ･＠ e rez- me ale fez uso tlo seu 11lento. 
lembrar do qoe ha dias I! na Ga;;ela-.uma E eil-o entãll pas;eianllo como um nablbo, Sa\}bas Cosia, 
phra e do autor dlS EnOlades e Georglcai, escrel'ellllo nos (ltlrioclicos suas prr;t1ucções I . 
rez-me lembrar d'nm ver'o de Vlrgtllo, o lucr. tivas e preparantlo terreno em outra Destcrro,3 _ 9-89. 
mantuano, que fallando a respeito do andar provincia... ' 
de Venus exclamou em latim isto que se Ira- E desta forma comil, vestia, passeiava á 
duz na lingua vernacula, «e nll and;lr mos- cusLa IIns liUeralos monomaniacos ... 
Iroo que era um'\ verdarleira ､･ｵｺ｡Ｎｾ＠ Para !]ualquer ｰ･ｾｳｯ｡＠ h10csta ･ｾＺ［･＠ meio 

A maneira delicatla por que cl1a pOllS3va o de vida é ｩｭｰｯｳＢｩｶｾｬＬ＠ pois se lorna in(\isjJen
pé rosado no gro'-'l barro da rua e o modo savel o parasitismo. 
mimoso porque analava a riquissima. morenl, E 01 entanto deve ser lIem 
\Orna se dign., da brilhante (JhraS1l do cla si- esse meio de vida ... 

. . ﾷｾｾｾｍＳｦＮｓＧ＠ •. - -

CAHLOS FERREIRA 
desrrnctavel 

CIl latino. 
Qu.lOdo passou a rainlIa, quanelo ella pas

IOU crr51alisaDdo a voz de sua ralla modera
da a minh'alma parece que canlou, parece 

'''llon-a em alegrias tão naluraes, qu 
ｾｆ･＠ . m.. _aJ.1zC- .. ＺＺＮＮｾ＠ si 
o qne estou 1'(;0 lo-a galgar"em pas· 

A Gazela de Campinas ｭｩｭｯｾＧ＠ O 
lo ulL'I1''' "''1nate_ l"'CO 6 

I passado cuia primeira pagina é da 
_ .!p;.' ＬｬｩＺ［ ＢＭＢｾ ｾ＠ .. ｾｾｾＮｾ＠ r i a. 

grave e ｶ｡ｧ｡ｲｯＭＧｬｾＮ＠ aqllelle ｴｮｲ｢ｩｬｨ￣ｯｾ･＠

ｾ｡ｮｩｬｦｬｓ＠ elt areia que tlOha na rua na occaSI;lO 
que el1a de br3Çf1 da(lo a galante compallhei-
r 'lva plra casa. 

oih parece·me vel·a pa sar naqualle mo-
menlo em que o sol b:\tentlo ｣｡ｭｾ､｡Ｕ＠ de luz 
pela ftllre tas cahia no ocr.aso c as andori
nbas ｣ｾｳ｣｡ｴ･｡ｮ､ｮ＠ na vibraoles gargantes un 
chilro, compa ado ele monolonia pou"avam 
no luzente arame dl)s telegraphos. 

E nonC1 m'\i me equecerei do andar 100-
de lo d.1 ｭＧｬｲ･ｮｾＬ＠ nem <10 ver,o in,pirado de 
Virglli:"\ .... 

De terro-:;-9-8G. 

Lemos tud o com alegria e dessa 
inteiramente preciosa, variada do perIM'''' 

- •• !.n:: forles, ele phrases arlis licas e 

B SA MURCHA 

Âo ｲｵｬｧＬｾｲ｡Ｇｬｴ･＠ ideal de Carlos Ferl'eil'a 

I 

Ja não te via !ta dias IlorqnG tivemos lima 
qlle"tiuncllla ephemera, L1i 'scste"mo Cllllzas 
que me magoaram, t11vez por um caprixo, 
lalvez ... 

ｾｵｮ｣｡＠ mais, meo amor. nunca mais sup 
punhl cllntemplar-te - as minh 's esperan
ças voaram r.é() afora! ... 

I Mas h.)nlem ouri te a gargalll1rla rle cryi 
tal, a voz imm1,;ull,ll; por isso, julguei Stl l' 

das veio ilos a telicinade de a . ell .7;;· .... , ... 111 

(Iorque se desenvolve qllalqner queslão Iit
teraria. o IIlndo firme e civi l, e não o modO 
Iiobecil, imrnoral e até desprezivel porque O 
razem certos iodividuos f]ue conhece m algu' 
ma causa do porlngnez e desconhecem com
pletamente a pnlidez e a delicadeza ...... 

Catnclysmo social! 
ｾ｡､｡＠ lIupllrla, cada qual co m a sua edU· 

caçiio Familiar. .. 
A poli(\oz pro(luz nobres sen limentos. 
Ja se não pode dizer o mesmo da es tupi

dez, deste organi5mo retido que ri nas pra
ças e ralla nos botequins ..... 

O àl'tign tle Carlos Ferreil a. (!lle aba!lO 
estampamos, é UIll ,1 dyn310 i te ,Cllj o es lOlrO 
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bade ･ｾｬｲ･ｭ･｣ｯｲ＠ a ra",a Impodenle fi cavai-li ma o meu drama não linha um enredo ｦｯｾｩＱＬ＠
lar de criticos ro suis e Illaglarislas mes!f1li- como dizem. 
nhos. ｆｵｬ｣ｬｾ＠ eram os crilicos, e pedanles lam-

E, emquanlo não lhes fugir a lolice aUllaz' bem. 
bem como a fanfarrice asnalica, que valo Folizmcnlol f<li o ,Irama cscri(IIO ha t6 an
monos IluO os gl'anilos de um va:lO, a [laci nns. Se o fosso ilH'II'a, teril eu du ｾｕｉｬｐｯｲｴ｡ｲ＠
encia humlna Inde viver sempre amollada ... a per.ha Ile IIllgiario, implldenle,p .ln mr.nns! 

Pobre humanidado I Taes são as razií,'s qlle ell lenho plra con-

Entro collegas 

(,4 PI'oposito de um livl'o) 

o meu illustrado collega e amigo 11. do 
Barcellos, levo a bondallo de referir-se ha 
dias, em sua brilhante chronir.a do semana, 
ao liVl'o em prosa que VOII publicar, editaI! 
pel ,1 importante casa Livro Azul desta cida
de. 

O meu caro cOflrr<ICle eslranh. !]ue, apils 
longo lempn do sdencio de mlllha p1rle, 
､･ｩｬ ｾ＠ me cu, agnra, á. prosa em I vro I 

lia ahi um pequeno ongano que eu me 
apresso a corrigir: não fui 011 qne me dritei 
á prosa, r i a pro,a que se deilou a mlCn, 
com o Ilue de cerlo mUllo lur.rou a pacieocia 
universa l, j:\ uln !anto cansalla das minhls 
chor.lc1ell'as amorosas () telricas. 

ｍ｡ｾＬ＠ o Ijue havia ell de f;\7.er T 
Feliz, nu iufrlllzI11enl') r,llP';1I6i ;,n jlorio,lo 

da virl'\-cm fjue c ｣ｾｭｰｲＢＢｐｮｬｬ･＠ perreltamen
til que lIio ha narla IlIai , Inulil nesle paiz e 
que mais se 11I'e,ttl ás zumi)aias ｴＱＰｾ＠ vallins e 
dos tolos ｭｯ､ ･ｲｮｯｾＬ＠ do quo um hfJmem cs 
cre\'er versos e Jlllblical os, expnnlh i crl
lica ign oranle o sacrdega as pero!:ts lln se u 
coraç.lo, os dilmanll1s dns seus senlimento'. 

Mesmo em ｰｲｮｳｾＬ＠ estava ru j'1 meio resol
vido a nãn pnbllcar natla . Senti:! todo o frin 
desalenlo daqnella Ill ·sero Chatlorlon. Para 
que publicar ? Quaes são os leitortls? Quan
tos são elles 1 

Por mais que se procure no trabalho lille
rario, neslp. Brazil, uma prull ssão, nada se 
conseglle; Ó tempo púrdlllo. A unlca reco m
pensa que se oblem infallivelmellte é cil ir S8 
nas garras cruenlas dos ZfJddS e dos Aristar · 
chos. 

O IIrama que ha annos escrevi-A Calum 
'I'Iia, qne o preclaro collega relembrl em SUl 

bella chronlca, despertando-me vivissimas 
saudades, pode servir para comprovar o que 
acim<l escrevi. 

Tendo sÍllo ropresentalln em lrrs the1 tros 
deze eis vezes, com successo (v:ll ha a verda
de), mereceu cntretanto da critica impicdo'a 
esta grllv6 censura' que se rea lmen te ence r
rava boas siluaçõos dramalicas, pecca "a, lo 
davia, pela base-não linha 6nlrecho, 011 se 
o linha era rrouxissimo, frivolo, quasi im-
possi vel. ' 

O arllsla FuI' a ｾ＠ 10 foi igualmente I 
desta opinião. .r-

Enlretanto, o enll'echo era narl a maiS nada 
menos do que esse quo ora está fazendo a 
delicias de Paris, o enlrpcho do bello roman
ce-A Adorada, do illustl'o barão de Tous
sainl, (l\ené Je Maizeroy I 

Em po'ler de um maridn que adnra a sua 
esposa , caem um dia uma cartas Ilor olla 
recebidas quando so llei ra, ･ｳｾｲｩｰｴ｡ｳ＠ pOI' ｬｉｾｮ＠

namorado impertinenle. Essas carlas nao 
Linham dala, e d'al" o SUPPOI' o marido que 
recentes &ram,o quo a Illulhero atra:coa\'a ... 

Ora eis ahi I 

ｶ｣ｮＬｾ･ｲＭｉｯｰＧ＠ de que () uma romatall.l lolico o 
esbofar-.c 11111 homem com mal recompellsa
dns labores I,LLoraril)s. 

'Ias, entrelanto, comn preciso lambem 
prova r a :rlgun' amigos mous qUI> não Oll 
como elles julgam uma especie Ile novn An
nihal, a frull' somente ,Ieliclas Ile Capua, ru
solvi puhhcar um d'ls mous ｴｲ｡｢ｾｬｨｯｳ＠ inelli
los. 

lntitula-se elle, .. Não I por emljuanto não 
direi o lltulo, para aguçar o appetite do col
lell:\· 

E' em prnsa 1 Talvez. Mas não será. lam
bem pne"l ｾ＠ Quem sabr. ... AlgulU reali.mo 
in<pindn I E' ｰｏｓｾｉｶｲｬＮ＠ .. Gnllde ,Olllln.1 de 
IFI"n'! nl0 rimado? \)e ｾ･ｲｴ｣＠ ... 

UIIII c.pCCU) de my.lerio, n:io para tolo 
rodame:, . ,e não sómenlc p'lr amor fi reco 
nhl'cida mnlleslia tio aulor. 

E' IlIn livro, eis tudn, c em falIa tiPo oulro 
I\n:LIIJII"" merar,lmanlo, ha de ler forçosa
llli'nle o Ile representai uma ｾ ｲ｡ｴｬｵ･＠ somma 
de tlab:dho. 

E' 'iilantn lIa,ta. 
E ｲ･ｲｬｬＱｩｬｬＮｾ＠ o collrga Il'le eu cnndul agra

dccelliln !he de coraçlo a gonlllesa com que 
em su.\ chronic.a ,e referiu, a propos,lo des
se õ\5sumplo, aus olhos negros de minha fi 
lha. 

Eu hem sabia Ijlle sua penna fulgu
ranle é e Ip.IZ ele to la, a., generosillatles, e 
IHlr isso nin me admirnu a galalllcri.1 dn la
lenloso e,Gl'lplor; com ll1 ólvc u-me IIlUllo, a
penas, porque a minha corda senslval é essa, 
cllo bem o sabe. 

Quanrlo lerminei a lei tura de sua bol1a 
prosa, di::se cá comigo, istn somente: 

Como rodo um homem Ilestl'8 lembrar-se 
de elogiar as [ilhas dos outro. , ｾｬｉ･＠ qlle as 
leIO nws fonnnsas Ih que nínguem , 

E fui :lpcafeiçnar, 1;0111 mai alenlo e ale
gria, U:ll 1I0s capitulos do meu novo livro. 

CiI\l.OS FERREm \, 

A A. u[Justo Gevaerd 

Dissosle-mo no bai le, a um canlo saliío. 
qll e ias ser cspoza 

de um r' r.ll razenlleiro, o Illho de um harão 
O' 10UCl mal'lpoza !. ... 

Qlle é 11 m bom rapaz, alegre 
lll'ama nssi m o diz, 

quo gozal\llo o scu amor leal 
urias bem feliz, 

e prazonleiro 

e verdadeiro, 

N"o tinha valor islo, por SOl' imaginallo no 
Brazil ; Illas é uma cous:! sublime, Jlol'que nos Quo havia tle ler. ouro, ｨｲｩｬｾｬ｡ｮｴ･＠ o podraria 
vem do estrangeiro I . I>al\\ Ｈｬｾ＠ bailes no \oran, . 

N.lo rallo ｡Ｈｬ｡ｩｾｯｮ｡ｴｬｯＬ＠ digo só a vcrdallc : I ｖｃｓｬｩＡｬｯｾＬ Ｌ ｾｮｵｬｬｬ｣ｯｲｾｾ＠ ｾｯｲＹ｡ｾｾｾ＠ a luz do dia , 
allLllJlle romance é llln primor, bem " .. . 

Di e5te-mo inda _li, b I,rica uooça, 
eom vlrgroal pureza, 

que elle le ､ｩｳｾｯｩｲ｡Ｌ＠ lo daodo inda ･ｳｰＧｾ＠
de seres baroneza .... 

Que ｨ｡ｶｩ｡ｾ＠ de ter carro p'ra ires venluroza 
aos camllos, a tardinha, 

e que as mais rallarig'" an ,irem-te formoza 
- chamar le·bião-r lO ! 

E qoe por I 10 deopre .... o meu IDIO' de Irt1l18, 
amor 110 tanlo. anllo , 

para eolrare rindn em uma oulra eonquilla, 
em novos de enganos. 

-Comos risos nosmeuslabios8 rélnocoração 
eu tUllo le c,cotei. 

Sem dar-Ie uma palaua ouvi a oarração 
de 11, mulher Ijue amei ... · 

Dopois rompeu a orchestra, saisLe a dançar, 
cumpri a tua lei 

leus olhos, meus aotign Rocos de luar 
nunca mais os filei. 

E ji ia 50 v'io tn's annns nas azas lo passadll 
IIUI) espera. ser esposa 

ｄｾ＠ um rico fazendeiro, o leu feliz amado, 
ó Illuca mari(loza 1. .. 

'flllOTUEO tu.\, 

Deslerro, Ago to-SII. 

--

LiUmlura clolita Oil trallsplantada 

N'l; que temos as Pitangas 
E mil fruclas certanejas 
I'orque fallamo sem zangas 
LI da Europa nas cerejas? 

I'urque ｭｯｴｩｶｯｾ＠ um Abril 
Nn,; Iliz R.)fes, Primavera, 
SI . ovembro a dá, genlll 
Nesta nos a 'omi-e phera 1 

Porqur. fall<\ em rnuxinóes 
Em calhandra , cotovias 
Quem escuta aos sabiàs 
As mais doce' harmonia ' 

Porquo falia em gelo ou nove 
Quem só góza primaveras 
Quem ó rara vê geada, 
Ou jamais a vii dIVeras L .. 

Franc de Paulicéa M, ､ｾ＠ ｃｾｲｵ｡ｬｨ｡＠

ｏｾＢＢｨｬ｡＠ tio ［ｾＺＭＭＭＭＭＭＭＮＮ＠

ｾ＠ ... ｾ＠
Repica o sino da malriz da villa, 

Como em dia de gala .. , 
São dez horas omente; o 01 rulila, 
Faisca o espelho do cryslal na sal:. 

A .peudula palpita 
ｃｏＧｬｬｰｬｓｾ｡､｡＠ o monolona; ingello . 
l'fuma gainla, cleclrico allita 

11-, "'1uario amarcllo .. , 
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'-0 dez horas; erguilla 
A persiana ､ｾｩｬＳｄｬ＠ "er ､ｬ ﾷ ｬ｡ｮｴｾ ＮＬ＠

Da anores Ooridas 
As fronl e \"icejantes, 

Sublil e' ocia de magno lia e_ .roza. 
Repassa o ambienlt!: .. E a m;u a ler 

Sorrindo canohozl. . 
A loura filha igeuua e pequeDlna.,. 

eo illa, 

Raymtmdo COI·rua. 

···wa.,..·· 

SORETO 

c 

&lbUlII de Parabeos 
A ｾ＠ tio corrente enlrou nas 26 ｯｾｯｲｩｦ･ｲ｡ｳ＠

ｲｩｭｾｶ･ｲ｡ｳ＠ da vida a EXlDa. Sra. O. Joanna 
ｾｬ｡ｕＨ￭ｩｯ＠ Bruno respeitavel e virtuosa ｣ｯｮｳｯｾ ﾷ＠
te do no o eSlimado aS'ignante Sr. Ellgemo 

ｂｲｾｾ＠ t3 completou 25 annoS ､ｾ＠ existencl:l 
o nossO excellRnte e digno asslgnanle Sr. 
José da Silva Vasconcellos. 

Tambem roz anno a 5 do .col'renle o nos
so pre ado e di,;tinclo amigo, Sr. cadeto 
João da Sill'a Ramalho . 

Em 

Segniram nesle ｬｉｾ･ｺ＠ para ror" 
cia os nossos ｣ｯｮｾ･Ｚｬｵ｡､ｯｳ＠ ｾ＠
signantes srs. Capltao FranCISCO 
Alreres Trogilio Sant'Anna, Sal 
Acastro de Campos; os t"es (Jnmei,l'M. 
deslin() a provincia do Rio 
Sul e o ultimo com fito a CuritI ba 
servir no 8' regimento de cavallaria. 

Boa viagem e felicidades. 

Longe de ti 

Moit:u; vezes, sorindo, me pergll.ntas: '''0 
_. eu morrer hoje, mell quen do am!" ｾ＠
Fazes-me uns ｶ･ｲｳｯｳｾ＠ faze -me. UID. artigo . 
E eu le respondo: -As tluas cOisas J unctas. 

o ltajtlbd, bem reJigitlo orgalll 
publlcillude que ti dado á ･ｾｴｬｬｬｄｰ｡＠ ｉｬｾ＠

PezalDes de do me.smo nume trallSCl'eveu lIu u. 
I ｮｵｾｳＨｬ＠ hebdolUudllriu o bellu soneto 

a Palhóç3 falleceo ｉｾ｡＠ dias o sr. Manoel de ti-Ju IIpreciHdll p"etislI ｉｉＨＩｓ Ｇ ｾ＠ ｴ｡ｬｴ ＺｵｾＱ＠
Soares de Oliveira, eS.limado pai do nosso cullab"l"llll"l'lI O. UbaldlOII de Ohvelfft. 
bonrado e querid o amlgo .e asslgnante Man o- !isqllecel'aOl, ｰｵｲ￩ｾｮＬ＠ d.e . d,.c1ufar. 
el 'oares de Olil"eira. Junior. ･ｮｾｵｬｬｴｲｬｬｲｮ ｬｬｬ＠ ｾｩｌｏ＠ ｰｲ ･ ｣ｾｯｳｩｬ＠ J'Ha ,lllt"rarla. 

Pelames. Ah : pl'upneJuJe httetlu'lll ' .. 
No enlanlo, fél ao mell P' 'cadn aju.ntas, 
Se as-im le pões a grat;,'jar comOllgo. 
fio poderia ver o teu jazigo 
Como o jdzign vi de mil defunlas. 

Oh nãol não morras, p,\lIida formo a, 
pO;'lue a morte inimiga e cora e rria, 
Ftira indi ｣ｾ･ ｴ｡Ｌ＠ fôra perigosa. 

tu morre e-, eu tambem morria. 
E a minha dôr acerba e e candolosa 
O leu caduer compromellena. 

A r ｉＮｾ＠ til" Azevedo. 

Filia0. de Ta'".a 

BIBLIOGRA PHIA 

Recebemos e a"rar:\ ece mos: 
_ O Professo/: o. l ,anno l,revisla mensal 

da crileriosa AssociaÇ<Ío do Professorad o Ca
lharinense. 

A com missão red actora da revista compõe
se do cOllceitual\<Js cilladão, drs. Luiz ;4.. 
Crespo, Paula Guim lrães e ｆ｡ｵ ｾｬｯ＠ ｗ ｾ ｲｮｾｾＮ＠

A corresflondeocia do Professor sera dIrI
gida ao nobre I' sacrotario da Associação , sr. 
Lé n Lapagesse . 

Saudando cord ealmen te ao novel e espe
ｲ｡ｯｾｯｺｯ＠ collega fazemos volos pela sua ulil 
duração. 

Esta ymplthica sociedatle que fai dia a A Gaztta P edrilense, de D. Pedrito (Rio 
dia ganhaodo glori.a e aphu ｏｾｾ＠ acaba dil Grzllde tio Sul) que com lodo criterio e saber, 
realizar a 7 tio cor! 'liIte um. magOlfico espe- d rr d inlere,ses geraes da cidade. 
claculo em gala, o q011 salisfez aos e-pecta' e en e os . . 
dore pelo brilhaute modo porque fora des-I . A Chrysahda de ｃｾｮｧｵｳ＠ u .da mesma pro· 
empenhado pelos lal eo to os amadores. VIIlCIa, gaz.eta collabol alia P'1I penllas de va -

Grayas a commi-são que se achava a testa, lor e merlto. 
ao thealro concorreu grande numero de pes- - O Seculo de Porto· Alegre. 
soa afim de apreciar a recila cojo rendimen· Muilo bem sal/. Secu/o; como que então 
lo foi applicado ao serviço do jardim da Pra- veio· nos visitar! I 
ça Barão da Laguna. Obrigados. O collega agora está revestido 

andando a sociedade pelo seu ubl ime de um outro caracter. 
de empenho, audamos a esforçada commis- E .. . lluereii saber lei tores quan lo custa 
são. um n. pulso do Seculo , 

- S 500 rs., só vinte e cinco vlntens. 
Por:lo li podereis julgar quem é o seu Se

ｾｵｬｯ［＠ .é "Im homem naturalista, que não 
A \ do corrente regressaram do norte da admille ｲ ･ ｜ｩ ｣･ｮ｣ｩ｡ｳ ｾ＠ nem atura desaforos ..... 

pro,ioci:\os rs. João da F. Povoas e Nicoláo " (" V_"'" ':"0" ｾ ･ ｬｉｬｬＩｳ＠ ｉｊｶｾ｟＠ ｾ Ｎ ｬＱ｡ｲ､｡､ｯ＠ sa-

Entro nós 

Ma nosstls conceituades e n l d " - bem porque ' -Por causa das bara, ... . ' 
......... - ｄ ･ ｳｶ｡ｬｬ ｬ Ｇ ｾ ｩ､ｯｳ＠ saudamos ao iIIustrado e 

I .. ｾ｟＠ - Da corle chegou a e la cidade a 9 do criterioso redac tor do Seculo. 
correnle, o no-so ｳｬｦｬ ｾ ｣ ｲ ｯ＠ e agradavel conler-
raneo r. Jo é Xavier I'acheco, dedicado ir- - A (; azela de Jllogy -Mirim, folha hem 
mãll do no o pr8! ldlsslmo assignante r. escripta,ljue sahe bi-selOanalmen tc na cidade 

_ ;,'rancisco Xavier ｐ｡ ｾ ｨ･｣ｯＮ＠ que lhe d1\ o nome. 
Ao recem-chegado, ao bom e delicado mo

ço_ enviamos 00 50S prazenleiros aperlos de 
mao. 

- Acham- e na .;apital,vindos ultimameote 
da ｌ｡ｧＧｬｮｾ＠ 0. illustres e conceituados depu
ladosprvlOclae , srs. Aotonio e Francisco 
Barreiros. 

- lambem veio da mesma 'procàdencia o 
r. Anlonlo Anlunes de ouza distinctissimo 
ｾｯｧｲｯ＠ do sr. Franci co Barreiros. 

a'Hlai{õe . 

A 7 de Setembro m'\trimoniaram se o jo
ven sr. José do Patrocino Campos e a exma. 
sra d. Maria C. Becker. 

Desejamos ao ｲ｣ｾｰ･ｩｴ｡Ｇ･ｬ＠ par todas as 
venturas e ｦ ･ ｬｩ ｣ｩｴｬ｡ｬ ｬ ｾｳ＠ do que são dignos e 
saudamul-o ｣ｯｲ､ｰｾｬｬｊｬ･ｮｴ ･ Ｎ＠

Nós e a llDpren sa 

A imprensa ainda continúa 02 nos 
guir com suas animadora- phrases; 
que o Athleta oxce llente publicação 
matlaria, .til Porlo-Al egre aceusa a reCil. 
da no,sa IO ndesta. gazeta do seguinte 

« Recebemos o 11. 30 do CI'eptl:w/o 
ressante periodicn litterario, ql\e se 
no Des terro, de Ilropri edade do Sr. 
Costa. 

O distincLo collega que dispõe do um 
plendido corpo do collaboradores!.. uuo, ... 
nos no nllmero que temos em mao, 
len tes artigos ,le litteralura e magniücol 
sos. 

Gratos, permutaremos com gosto .• 

HOltAS 
Logogrlphos 

Ao Sr. Franc de Pttulidia 

Sendo de barro o porcelaoa t, 2. 9, 11, 
Este move i indispensavel, [l, 7, 3,2. 
Tambem pilde ser de ourn ., 8, 6, 2. 
Este melindre agradavel ｾＬ＠ 5, ｾＬ＠ tO. 

ｃｏｎｃｩｉｔｾ＠ " 

ｾｾ＠ b!\'.'\as, de certo, 
F.' dabalde procurar 
Aquillo que só nos jardins 
Sem cuslo podeis achar. 

ROBt:RTO Lo'''' 

A' elle 

EOl uma H, 7, i, 9, tO, achei 6, 4, I, 
em ver um 6, 5, 11, 7, a comer a 3, 5, I, 
tO que 10, 4., i para a 3, to, 2, I do 

t , 2,3, f., 5, 6, 7,8, 9, ｴｏＬ｟ｾ＠
Joma ..... 

iapres 11 ｮｾ＠ (yl" da r,. ilmnu, l'.,0puIGr. 
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