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'\t•1M ~ahil>. - Gra' Ul'. t 1h• Cc.wllw . 

. \ guerra attual ua lndia hntannil'a não e um e~- Este mon~lro 11i10 e, como a principio se <li s~c, li-
forço pela independcncia nacionc1I: con11•çou por sub- lho adoptl\o do ex-peishwa Rao, 11em como elle ~e 
lcqiçõrs militares cm pontos ª 'ulsos <·om todos os inculca; é !ilho cio cx-pcishwa Soubadar, Ramchun
horrendos caracteres de vi nga nça alroC'issima , e por der Panl. e para indígena tc,·e uma educação bas
ultimo re\ ela-se corno seu principal motor o Fanatis- lante rrgular. 1~ 111 \ ida de seu pae andou mala vindo 
1110 111usulma110, que na Palestina, na Syria , recen- 1 com o commi ·sii rio inglez, coronel Manson, e sendo 
temente na feitor ia franccza de Chandernago r tem accusado por este de l'alsi íicações, não se provou o 
feito demonstrações da sua int olcrancia e ambição I crime, n:io obstante fortes iodicios. Por morte do 
ele propaganda . Ainda ha pouco os jornacs ele S. Pe- pac qniz ser o unico e uni,ersal herdei ro ª\>resen
tershurgo n1aoifcstiiram receios cl r rc' olta nas fron- tando um testamento escripto em as duas ingu<1S 
teiras ru~sianas asiaticas, e att ribuc111 a <'lgilação aos maralla e in~leza; mas moslrando ser falso o docu
seclarios do i~1amis1110. mcnto, !>CUS irmãos reclamaram partilha ab intestato 

~a Judia ingleza é o foco, o crnlro dos rebeldes pelo que lhe coube so um terço da herança. O seu 
a antiga capital de ,\Jogol. Delhi , que é tiimbem a espírito de desa ffci\·ão aos ingletes por estes actosdas 
cabeça. a primaz dos mahomctano~ d'aquellas re- a11t1oridades era jú bem conhecido, e não obstante 
giõcs. Oos caudilhos da rcbellião o mais notarei por ter serrido na milicia, é um problema diflicil de rc
sua fel'Oeidade, patente em todos os seus al'lo~. e solver como o "º' erno da India o deixou de posse 
muito mais na carnificina de Ca'' npore, matando a Ide artilheria e de outros meios offensivos de que se 
ferro sem piedade crianças e m11l her1•s inermes de- tem aproveitado agora como cabeça da revolta. As 
pois de 11111a capitulação que assim violou horroro- 1 suas crueldades tem sido minuciosamen te referidas 
sa111e111c, é Ncna Sahih. · pelos jornacs políticos. ,11. 
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1 !l8 J\JlClIIYO PITTOHE ' CO 

EDC.\IWO PARRY. J L!a ao mesmo tempo para os geles do Arctico por 
oulro ca1ni11ho; 111a~, como na precedente 'iagew, 

O estado do· conhccimrnlos geographicos cm re- nunca podera1u rcali ar a junção. 
lação á parle noroesle du "º'º .conlinente, cousc r- Em ta11to que Franklin, por falta de ri,·ere ·, era 
You-se estacionario durante trinta annos, alé que a repellido do oceano Arctico (co1110 vi 111os n'oulro lo· 
paz universa l, que succrdcu âs sag11i 11ole11 tas guer- gar d\•ste s~n1an a.ri o) Parry, 111ais fel iz, ª ' ªn~·nrn 
ras do principio d'e::.te ~cculo, ailrahindo sohre lo- ro111 seus dois ntt\ 10~, o Jlecla e o Griper, sohre as 
dos os ramos <la sciencia e da industria a acti' id;1de aguas, lincs de gelos, do estreito de Lanca:.ter. e 
do pc:nsa111cnto, trou \ e de no\'O ao ca111po da disC'11s- reconhecia n existc11cia dos canm•s do Prinripe Re
~ào n possihi lidade e rantagens tle encontrar unia gente e de Barrow. ·Avcnturando-se ousadamente no 
passagem tios portos da l~uropa para os da China , primeiro, laes massas de nese encontrou , qne se 
pl'lo norte da A111erica e e::- treito de Uehring. t.:111 ,·iu ohrigaclo a retroi:ctlcr; 111as a pesar de ir adian
auctor motll·rno acre~centa, que muito <·ontribuiu tada a e:.taçào que pcrmille na11.•gar 1ú1quclles ma
para accclerar o 1110111c11to de se emprehcndercm no- res, i1n e tiu corajo~amente com o segundo, e te' e 
vas expediçücs polares, o phe110111cno que cn1~10 ~e a forluna de dcsen1hocar 1ú1111 gramle i;;olpho, cs
deu de um ex traonlinario degelo nas harreirus nc- maltado de muitas ilhas, de que as princ1paes rcce-
1adas do .\ n·til'O. hcrani lo~o os nomes de Jlelrille, Co1111rnllis e /Ja-

Wiliam Scorc:.hy, si111pll's baleeiro, chrgnndo no llwrst , e cujo conj111w10 hoje se rhama Arcltipela!)IJ 
1erào de 18 li a custa oriental da Groc nlandia, 11ue de Parry . • \ 5 de sett•n1hro o C<tpitào aununciou olli
a ti·~ a hi fõra l'nac-cess11 el aos mn egadorcs modernos, cial111cnte a toda a equipagem que esta ,·a ganha por 
patenteou it Europa scicnlilica as 111udanças i111pre- clles a rcco111pensa de cinco n1i l lihras c~lrelina s, que 
'istas que as rstarões e os gelos exper:menlalll o parla111ento roli1ra ao~ primeiros inglezcs que cor
n'ar1uellcs mares. la:':::c111 o meridiano de 110 grúos a leste de (;reen-

E digno de mencionar-se que este na,·egador, que wich 1ú1111a latilude superior ao parllclo de i'i. 
fez rcsoh er o ul111iranwdo inglez a mandar, logo no Todos os esforços tentados para proseguir na cx
anno de 1818, quatro e111harcações aos gelos do Ar- ploraçito foram bal dados, e depois de mil p1~ ri~os e 
clico, deixou poui:o <ll'pois a 'ida no mar, e tornou- difliculdaclcs a expcdiçf10 ' ci u inrernar na il ha ~le l
sc o raen:111lo doutor Ir. Swres/Jy um tios orna111e11- ,·1 lle. J)'ahi a pouco o thcrmonu•lrn descia a 18 ~míos 
to:; da egrcja unglicana ! cenlrigados a hai\o de zero. e do alto do:- nionles 

Yoltandu, porem, ao as:'11111plo, os nossos leitores não se cn <ergara um só ponto azul que indica:.:.e a 
cs t a ràc~ lcn1ltrados de q 11e n'es~c a1111t1 l>arlira111 /lal'il prese nça da agua do mar; unia superlicie branca e 
as rcg1ües tio polo o~ capit;ies Frank 111 e Du(' ia n, 111111101el ('ercara os a,·cnlureirosl 
cm procura da passagem para u es•reilo de Dch rin(( Que fa riam estes homens duranle 11111 isolamento 
pelo norte do Spilzherg, rom dois na\ ios; agora de no' e 111ezcs .nos g\•los polarc:. '? ..• f izeram rcpre
acrcsccnlare111os que, ao 111c:.1110 tempo, :;eg111ram sentaç<)('s theatraes de olliciaes e de marinheiro~, e 
01'1tras du as c111barcaçôe:-, co111mandadas por .loiio rcdigira111 u111 jorn al hehdo111adario, sou o titulo de 

~ lloss e Eduardo Parr~, par.1 hu ·ca rena a de~cjada Clw~11iw de incenw ott ga::ela tia (J eo1·yia do 11111:/e ! 
pa::sage111 do llOl'OC:'le pela hah1a de llallin. Ou re- Esta ro lha apparcccu n·gularn1cnte toda:> (l:i ::rgun
:.ultallo d'aqnella expediçfw já demos um resnmo; das reiras, de:;de o I ."de no, c111hro de 181!1 ale ~O 
occ11par-nos-hemos hoje tl'e:- ta, e das mais façanhas 1 de marro de l 8l0, soh a redarçüo do capil;io Sahi-
11<1 1 aes do capitão Parr~ nus inhospilos climas po· nc, e111 quanto o eclchre lencnlc J3cechey di rigia o 
lares. theatro . Como amostra do jornal , e pro' a ela cora-

Os na,·ios Akrrmdre e J.m/Jel relrjaram de Ingla- gc111 . traduzida e111 ho111 humor, d'esscs ho111t•11s ha
lcrra no 111c1. de ahril de 1818; tlt•puis de haH'rc111 llitanles da:. lreras, transcreremos um n11111111cio que 
dobrado o caho Fare\\ cl, e\l rc111itlade meridional da appareren na rc::pectirn secção da Cliro11ica. Eil-o: 
Grocnlandia, cosleara111 esta terra que, só por irri- « D.:scja-se encontrar uma mulher de n:eia edadc 
siw, os sca11dí1ia\ os p11ch•riam ter haptisndo c:o 111 o «e de hons coslumes para assistir ú toilt'/te das da-
110111e de 1'l'rra i·erde. norc scculos aut\'S ! (< 111as cseTipturadas 110 lheatro n•al tia Gcori:-ia se-

Proseguindo a e' pluraç;io 111ai q na Lrocenlas Ir- cc plenl riunal. Dar- se- lhe· ha u 111 ala rio razo;l\ cl, chá 
goas adianu.', descobrindo, e111 16 griÍos ele la1i1111le «e cen cja quanta queira. Dirija-::oe á com111i~::-úo da 
11111 pequeno 111undo de que não h;I\ ia nolicia, e que « thcatro. - ~\'. B. As riu1·ns ll•111 a preferl'lll'ia. » 
rel'eheu a do111i11açào de Jliy!tlauds-nrcticos. Os Sl' llS ·AO dia '11 de norc111hro começ1n1 para cst('S valen · 
hahilantcs, ' l' rtladciros t'squimúos, ig11ora,·a111 que les 111ari11lu•iros uma noite de tres 111czc-. , apenas in
hciu,essc ma is terra do que a sua, e outros homens terrompida por alg11n1 palido clarito da lua ou de fu 
além d'elles... gi ti1 a aurora horeal; e o thermoll!ctro da e:.cala teo-

ti0·~rnda d1t•:.rnu a de:;cc r a 4 7 :.r:·;.os abai xu de zero ! Ditosrt co11dif1io, ditosa gente v , So c111 artoslo potk rn111 dese111bararar-se do golo 
l)escahinclo depois para o sul, a cxpecliçflo ' riu 1• 11- que o:> relinha pnsionciros, e apesar de todas as <li

rontrar, nu dia :.w de ago~lo, o eslrl'ilo L m1C11.,ft'r, ligencios. não con~el-\uiram pa::sar do cabo IJ1111das, 
que Balli n aprnas ª' i:o.Lara: e entrando co111 todo o na ilha ~kh ille. ponto extremo das dcscohc1 tas de 

lw11110 largo peli1 boc:ca d'aquclle no'o mar, dl'!'IC111- 1 l'arry, t•111 11 6° 21i ' de longi tude• ot•sle. Po1én1 dc
laraçatlo de ge l o~, a 111arinltagt>1n dava vi , as de ali'- l'ronte <l"csle pro111 011Lorio enxergara m, a gra nde• tlis
g1 ia, pensando na gloria da cm preza, e nas 'inte 1 tancia, u111a lrnha de costa, a que rleran1 o 110111e de 
111il libras e:-.tn•lina~ qul' o parlan1ento \'Otára para Tcrrn t/c Bank, en1 111e111oria do sahio e infol1ga, el 
prrmio dos tlt•scohridores da pnssage111 noroeste. promotor das ;;tran1les r:-.pcditc)t•s de de:'col1erla do 

l'oré111 , cousa rara em 11m ho111e111 ele 111ar romo fim do sN: ulo pa~satlo. E essa terra que trinta anno::. 
11Msl t.;"ma hesitação suhita , um l'a~ro te111or inex- 1 Jepois, ~ l aC'-Clure reco nheceu ser a cosia nordeste 
pltt·~l\ el , le1<.i1 este hon1 c111, o chel'c lia expecliçf10, n da ilha de llaring .... ~lais alguns dias de 11:1vt'C'ª' 
111andar \irar de hordo; e dois n1e~es depois c:he(!a- rf10 para o occiden lr, e Parry tt• ria a gloria de ha
'ª a Ingla terra, onde seus compatriotas o receberam 'er adiaclo a de~ejacla pa sagem I 
quasi com di•sprezo ! De ' olta a Inglaterra no fim de outubro 1r c5se 

Logo no St'gninle anno o almiranlado conce<lcu o mesmo 011110, logo no ~e"uinte (18.2 1) Loruou Eduar
rnantlo superior de ou tra expedição a Eduardo Parrv, do a partir para os gelos boreacs, capi lnncando o 
o qual de' cria ronuuunicar co111 Fn111kliu, que pa'r- Fury , e leraudo ás ~uas ordens o llecla, sob o com-
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111ando de L~·on , que rcgress<ira , hana pouco Lem- 1 Era a quinta \(.'7. que Parry se arri'c'"ª nas re
po. de uma \iagem de exploração nos desertos de giõe • polar<'s: eon1 esta 'ia~em f~chou o circulo dos 
frf.7.a n. seus trabalhos de exploraçcio ao .\rctico. 

Süo estes os rerdadeiros hel·oes do nos o seculo: F. ~1. 11011D.1Lo. 
os mart nes da scicncia ! 

A mt\ior parte dos oíllciacs e marinheiros d'esla 
no,·a c-..:pe<lirfto compunha-se da mesma gente que 
aco111pa11h;\ ra Parry na anterior viagem. 

Convcneido de que existia a passa~e 111 ao noro<'ste 
do ,çonlinc111c americano, mas suppondo-a imprati
c:l\ el para a ua,egação, n'aquella alta latitude, cm 
razão do eurto eslio de taes paragen:;, o ousado na-
,·rgador ia agora resolrido n procurar outra sahida 
n1ai:< ao sul do que o mar de Hallin, prenelraudo pela 
Llahia de li udsnn. 

:\ 'e:,. las lati tudes, mais bai\as, o in1<'rnO não era 
!fio rigornso como 11a ilha ~l cll'illc; enconlra1arn-sc 
111ais a miudo trihus de csquin1tios, e cara de ursos, 
n111~ireros, e i-:ra11dt•s hois almisc;1rados. 

i\o ' erüo de 1822 tc 11~ou Parrv a gra 11dc l'mpreza 
'luc o kdra úqucl las inhos/>ilas j1aragr11s, e de feito 
< t•stohriu u111 t.:a nal, que 1<1111iso11 co 111 o no t11e de 
E.~l1ei10 cio Fury e do /lecla; porem a 20 de outu
hro le1e de recuar dianl e da 111a,sa eo111patla dos ge
los, sc111 h<HCr penetrado no golpho de Uoothia. 

.\ i11da outro in,·r rno polar :,.upporlado por estes 
ho11tl'llS de ferro! )l a~ ao 111cno:. j;1 11ào estai a111 em 
rompkto isolamento: muitas fau11lias de es<1'1i111áos 
a,.~az ohs<'quicsos llws fa1.ia111 co111panhitt. 

Pu1kndo e111 fim 'ckjar, c111 a~osto de 1823, e 
tonrnnlando o dois <'on1111anda111es do //cela e do 
Fury 11a impossi!Jilidatle ahsoluta cm que rstaram 
de passar adiante , e nos perigos tle um lt' l't.:e iro in-
1 erno para a pohre lripu laçiw f1 ex t\'nuada de fadi
ga, rcsoll'eran1 rollar a Inglaterra, 011dc di<'garam 
a snlrn111enlo. 

Poré111 o primeiro cuidado de Purrv. <1penas re
l!rcssado ú patria , foi propor ao aln1iral11ndo o pl,1110 
de unw 1101a 1enlati1a, que para locro 1111•ren·u roni
p!l'la appnnarào. Eram tre,; e\pcdiriw~ ~in1ultaneas, 
e que fanam a dili~<.'1wia por ~t' 1•1wontrar. e coaclju
' ªr-sc 111utua111role. De uma d"t'lla:;. co11liada a Fran
klin, qu1• partiu do Canadit. dr~eendo o rio ~l arkcn
:-ie. jú nos traLtimos. A Sl'i!t111da, rn111111andada por 
lk~chrv, 11osso couhc•;ido Lamhe111. <ksti 11a1 a-se a 
<·nsLN1r«1s <luas .\n1rricas, e entrar 'pelo estreito de 
Bch ri11g no oceano Polar; e a ter('ei ra , diri~ida pelo 
porprio Eduardo Parry, iria de 11010 in\'cst1r úo n1 o 
l'strrilo de Barrow. 

O illu:-,lre descohridor foi. porém, ni11ilo infl'lit 
n'esta nova tenlati,a; Lendo 111·rclido u111 dos seus 
na' ins, o Fury, rnlrr os ;;elos do .\rrlico. no inrer
no de 1 H a 1 8~:1, resoh eu-~e a 1 oh er ú Europa, 
d'o11dc tornou a partir para os mar<.'s do Sp1tzhi:rg 
cm ahril de 182ü. 

trt•sta ,ez tencionara chl'!!\l l' até ao polo, com a 
ajuda de e111barcaçô<.'S <.'sper~al's, que se podiam e111-
pn·~a r La111hr111 co1110 lrcnós 1 

O ponlo de partida d"esla sin!!ul;1r t<'ntalirn foi a 
illtn da Jlfr.;11, lcrra a mais. cplcntrio11a l do Spitz
herg, e a u//i11w Tlwle do 111undo 111odcrno. Di l' idi 
da e111 duas secções a lri1wlaç;io do flecla :ruarne
Cl' ll os dois barcos Pspcciars, a E111prl':a e o E:;/01fo, 
!-oh as ordens de Parrv e Ja111cs ll oss; e al'ancou re
sol utamcute para o nort(.', ora balouçada sohre o 
ab~ s1110 das aguas, ora arrastando por rima do gelo 
as ::uas bnrca.~-ternós. 

Desde ~ I de j11nho até ~ I de agosto sc•g-uiram com 
pcr~c' crança o seu intento; mas, contrarindos por 
todo o ~enero de obsta('.u(o:;. intlnsi'é a teimosa cor
rc111 c da~ aguas que os pu·rn1a ~1· 111prc para o ponto 
de partida, l'ollara111 a hordo do lfet la , depois de 
hal'crcm percorrido 380 legoas t.lo 111ais diflicil tran
si to do mu111lo. 

REI OU L\I POSTOH? 

Chronic·a portugneza. 

Entre as cartas int<.'rceptadas, unia, de frei ~l igue! 
dos S;rntos, reza' a a::-sin1: 

- oGnindc é a llll'rrc que , .. m. íaz a e~ta sua 
casa, mandando a dia t<io a 111i11do, ai11da qur, se 
hotl\ c~sc de ser conforme aos nossos desejos, Lrcs 
mensageiros por dia pareceriam ponros ; e se I'. 111. 

visse os effci tos que suas' carla:. fazc111 , muitas mais 
hal'cria por hc111 e1111H·1•;.rndas, por mais l<1gri111as que 
sohrn d ias ~e n•r1a111. Deu 1·ida a 111 i11 ha st•nhorn , e 
aos criados de v. 111. , a boa nol'a que este ho111c111 
trou'\e da n1clhora da saud1• dt• r. 111 . : praza a Deus 
seja 111ui comprida, e por leio longos annos l'OlllO cu 
d1'Sl'jo, e 11·este caso cle1·0 srr cri~lo. O mal que lhe 
lizcram os ca ' allos nào sera maís rp•e t"anraro pelo 
desco~1un1e l' i11di~posiçõrs pa~sat.la:;: tlc~cancc r. 111., 

trat c-~c o melhor que for po~~in·I, e c:-.t<'ja hom e seill 
nenhum enfado, pois confio c111 11 0~·:>0 \•11hor tcrüo 
termo pro111pto os trabalho!>, e 'irá o que o Se11hor 
eusLu 111a 1•111 iar depois d't' lles. 

<• Ü de Madriga l nüo reiu, nem mondou nenhum 
recado, além de al'isar ela sua dornra larga e p1•ri
gos:1. Olhe v. 111. o que poderá Lt•r gasto, e de tão 
poun1 q11a11lia que restará, que hoje a111anhcct•ndo 
D L' US despachou 111inha s<.'nhora uni proprio p<1ra cite, 
mandanrlo-lhr que rl'((r<.'s~e im111cdiata111l'n lc. e trai!ª 
a r<':.-.posla do que se lhe encarre;wu. <.'do que a~ora 
se lhe inru111h1': e dit. minha Sl'nhora, que t'lll 'rndo 
<'!'la, 111anrlarú loi-m outro a r. 111. <·0111 todo:. c~Les 
recados .. \ 1111•11i11a <.'Sta (graça~ a Deu~) boa e sã; 
a ~rnle de <'asa !'C rmprega toda 1•111 p1onirar oh:.r
quial·a, <' andar alraz <l'ella C111ha,hacados, reconhe
Cl'ndo, i n1la que lhes pese, que t':;t,\ ai 1 i 11111a cousa 
grnndc, e ro111tudo ealam-sc : ' <'rcladc é que 111i11ha 
senhora lhes rlcu tal ea~ tigo, que wdos t' 111111udercra111 , 
a gcnt<' de f6ra Ln111bc111 i:ala, ao n1<•11os que cu sai
ba. A ama 1·~1 ú boa. e cu a chan1t•i ln!!;o. e a a11i111ei 
e co11solt•i, e lhe offereei ludo o que pu<tr. e disse que 
me drda1";1~sc se ha1 ia n1ist<.'r nlgum dinheiro, que 
cu o hus<'aria. e para is~o \C11deria quatro li1 rosque 
ahi tenho. lfosc-111e que dínheiro Linha por a~ora , 
q uc 11;io h;l\ ia mislcr senão man t<.'iga, q uc li.e mio 
q u<.'ria111 1 <.'n1ler na 'ilia , e as:-i111 se deu lo;.to ordem 
;1 isso, e fienu pro' ida. e tem :;cu criado, e fazem !'eu 
111istl'r, ainda que minha senhora <k!-l'.ia, c·o1110 a 'i
da, 'cr acabada esla Lenda de todo, e !irada dns olhos 
cli:s gc nt<'s; e qua1110 a cslar aqui a ama, pa1a a rin
da , parrcc graude inC'onr<'nienLe; porque ~erú i111pos
sircl p<Hkr eslar na sua rasa :<1' 111 S<' rem reco11hcci
dos do Pº"º• e serú n csta111pido maior q uc o primei
ro, que a gc11t<', ainda que ::e cal:1 n·esta au~c11eia, 
<.'~ l •Í i1 mira, e com \l \inda cm nnra figura, sc111 du
úda ha11•rú granel<.' alboroto e se rnnfir111arf10 e111 
~uas s11s1witas <' poderia 9 negocio. 1 oar ú rorle e ha
,·er re1oltas. de que c,,ta senhora rt'(ehl'!-SC al!!:um 
aggnl\ o e pesar, que lhe <"ustasse a 'ida. Pois '~ 111 
lhe quer tanto. e lhe faz lonlã merrc . olhe isto com 
allcnç;\o, e pl'lo (h>uc·o não se ª'cnturr o muito. O 
hom, e eordato, ~egu ndo me part'ce, S<' ría que l' ies
scm e111 trajos não leio hizarros que fo~SClll notados, 
~eniio lll\'diana111c 11te, de modo q uc possa m parccl'r 
cria<lo · J c 111t1dt111i:1 , e diga111 que 1c111 com rcc<1do 
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o major Denham, porque o dr. Oudney e o ca pitão 
Clapperton morreram, um no dt'curso da \ iagem, e o 
outro annos depois entre os fellatas, de ~uem n·uma 
segunda expedição licâra prisioneiro. É ao mesmo 
:;abio oíllcial sobrevivente, t1ue se de\em, na curiosa 
relação da expedição que dirigira, as primeiras oo
{:ões e pormenores exaclos trazidos á Europa sobre 
aquella parle do o.esconhecido continente, trabalho 
che.io de descripções pitlorescas, e de observações 
ul~1s aos l!SOS e costumes, e sobre Ludo á geogra
ph1a do pa1z. 

Partindo de Tripoli em o de março 1822, os tres 
e' ploradores alra\·essaram com ,·a rias inclemencias 
todas aquellas regiões. 

Quando Denham esta,·a em companhia de alguns 
chefes arabcs que faziam ~uerra ás rapinas dos fel
lalas, le\~ a má ventura de assistir a Ulll srande 
revez, e '1u-se pessoalmente expo:.Lo aos maiores e 
mais extremos perigos. Grande foi o destroço que os 
vencidos padeceram, declarada que esteve a vicloria! 
Denham, abandonado e sem apoio no meio de inimi
gos implacaveis e sanguinarios; depois de Ler tido o 
cava llo mortal mente ferido e111 duas parles; depois 
de lhe Ler passado uma ílecha tão perto da cara, que 
lhe fez rebentar o sangue; depois de lhe Lerem duas 
outras atra"essado o capote; ficou, co111pletan1ente 
desarruado como estarn, impossibilitado de offerecer 
a meuor resistencia. e o não alaocearam logo, foi 

A Coura l.lll'a. 

sem duvidt1 pelo temor de lhe damnilicarem o vestut1- hre d lc, e c:-.tava111 a ponto de o akuncar, \>orque 
rio , que <1os seh·agens se alligurava rico despojo. Por a charnc('a era cheit1 de espinhos, e não só he re
isso começaram por lhe despir o fato, deixando-o tareia' a a fu~a, mas lambem lhe dilacera"" todo o 
absolutamente nli . Em logt1r, porém, de lhe darem o corpo. Pôde em fim thegar á borda d'u111a torrente, 
~olpe 111orlal. começaram a disputar na partilha do que corria n'uma ravina profunda. A tal 'isla, ima
Ôt'l'pojo. ~·este meio tempo Dcnlrnm, sem hesitar nem g1ne-se qut1I não sería a sua alegria. Sentindo as for-

• reflcctir. le,ado pelo instinrto da 'ida fortemente ças qua:-i e\hau:.tas, e as margens da ribeira mui 
radicado no homem, safou-se por debaixo da barriga ingrcmes, em Jogar ele perder te111po precio o em 
do caH1llo mais proximo, e correu co111 qtrnnta força descei-as, <1garrou-se a um ramo d'arvore que se es
ti nha sobre o lado mais espesso do hosque. A des- tendia sobre ella, com a intenção de por elle se dei
peito do seu temor, que em taes circunstancias li- xt1r cair n'agua. Quando o ramo verga'ª ao peso do 
11ha desculpa, teve ainda hast<inte presença d'espi- 1 corpo, unia enorme li/fa, a peior das especies de co
rito parn se dirigir para a banda de leste, sabendo bras que o paiz produz, despertada pela bulha das 
que sú n'aq uella direcção podia encontrar os con<lu- 1 folhas, lançou-se so bre Denham, como para picai-o. 
<·tort's da rxpedição. Doi-; dos fel latas correram so- O Pª' or privou-o do uso dos sentidos. Dr~pt•gando-



-

112 AnCíll YO PITTORE CO 

se do ramo da arYore, caiu n~1gua com a caheça 1111crQ dos craucos que ha n·urna choupana se conhe
para baixo. fcl iz111cnte a quéda re,·orou-o á Yida, e te a valentia do eu dono. lla trihus, nas quaes ne
nadando pôde altingir a margem oppo ta, que suhiu 
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nhum moço póde ('asar sem ter ofTererido á noira 
co111. g_ra ~1de custo, pomlo-se assim fora do akance . u111a c'.1bcça .humana, por elle decepada. Este uso dá 
dos ru11111gos. togar as 111u1tas guerras, que co11 t1nuame11te se sus-

A cohra que o· nrabes cJrn111am liff<1, abunda no citam entre u111as e outra~ lrihus. 
interior lL\l'rica septentrional, e é unr ani111al te111i- I As casas em <111e moram são grandíssimas, e le
Yel. Dizem que a mordedu.ra d'ella é n1ortal , se lhe vantadas sobre pilares; cada casa póde conter de 
não acodem, amputando 11111uediatamentc a pane cem a duzentas pessoas. 
mordida. 1 Os diakes seguem uma religião muito confusa; 

mas todos coocorda111 na crença de espíritos bl)ns e 
. 111[10 . Os espíritos do he111 di1 idl•n1-se em duas ca-

POYOS D.\ ILI!.\. DE DOll~EO. Lhcgorias: uns que 1iYen1 nas n•giões superiores, e 
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se deno111inan1 se11qia11yttes; outros que habitam nas 
Yamos to111pletar a resenha que tenros feito <los rt'l.!;iües inl'criores, ·e rci11;1 m sohre as a;was, co11he-

po1os da~ ilhas do unda. ridos pelo no111e de jntns. Os espíritos ruins súo to-
No archipelago iudiano dá-se o non1e de p11le a l do:-: appellidados lulepapas, palaHa que sigHifira tu

todo o' pequeuo esparo de terra cercada d'agua; 111as do quanto ha múo. 
as porçoe · maiores, taes tomo Cell'he, Sumatra, l'lc. Quando morre algu111 maioral , ha quasi sc111prc 
são consideradas continerrtt's, á exrepçào so111c11te de 1 sacrificios hun1anos. U111 1 iajante que 11~1lou a ilha, 
Dornéo. Este nome fo i dado á ilha por Prga ll'étta , ni10 ila 111uito tempo, dú a seguinte noticia de u111 
co111 panhei ro de ~lagalhües, quando esle na rPgador d 'aq uellcs sacri ficios. U 111a nranhà , c111 Si ral, lwu' e 
rodeou o mundo na primeira 111etnde do \\ 1 Sl'l'trlo. grnnde ajun lanrt' nto de pc110, e depois de dados mui-

As popularões ela il ha tira111 os seus respccti1os tos tiros de espingarda, adorno1r-:,;c com ramos 11111a 
nonrcsdos r:osou riheirosquemaispropi11quosc:>ti10. praça, qur eslá defrontt' do forte (kolln) : nrataram 
Quando se diz, l>or exemplo, a Lrihu do · Sarehas, se muitos portos ; e pelo meio dia, depoi · de tudo 
li~ Lundu, de Sa ,arran ,. rtc: isto sii!nilit'a, que t.acs 1 prompto para a c~remunia, apparer\ralll as ricti111as, 
trrhus de111oran1 e111 terrrtonos banhados pelos nos, duas mulheres ainda moças, que trnha111 sido eom -
411<' assim se do11onrina111. pradas a outra tribu , para serem sacrilkadas. Collo-

0 nome generico, pelo qual n6s. os europeus, dia- 1 earnrn-se aquellas inl'clizes ao pé das th\lts <pie ja 
111à1110s os pOl'OS de lbrnéo, é o de diakes, palal'ra lhes estavam apparclhadas, e ti1·eram de a~si st1 r por 
111alaia, que signifiea sehagen» Este nonre, puré111, algum tempo aos festejos e gritaria· dos circy11sta11-
l'01t1pete só aos ahorigencs, porque na ilha 'i1em 1 tes. Yeiu t•ntào uma lança de :lO pés de con1printl'n
ta111he 111 C'hins, idos da China, b1111i.\ protedentcs de to; e, tomada por mais de u111 cento de mãos, fo! 
Cch•bes. <' nialaios. · nal'ada repelidas l'ezes rra nctima, atral'es:santlo-a 

Os dial.ts, pertencentes á grantle família mal.1ia, 1 de lado a lado. f eito isto, cort.tram-lhe a cabeça. e 
<' entre os quacs está 111ais arraigado o pag:anis1110, conH'Çlll'am a cantar e a dançar-lhe cm .roda. A outra 
do que qualquer das outras seitas µrcda111i11antcs nu nrulher te,·e n 1IH\sni;1 sorte . .\qucllcs que morTem 
arehipelago, acham-se dislrrbuidos por uma tentcna <l"esta maneira \àO ~er no outro mundo criados dv 
tle lrilllr;,, cada 11111a das quaes !'alia o seu dialccto. j del'uncto, a cuja memoria se sarrificaran1. A~si111 os 
.\. 111ais imporlant1• d·essas trihus 11 a cbs kaians, que dillkes o crce111. 
th-111ora na parle ccntr.il da ilha. e se compõe de g1•11- t.:111 do · exercil'ios da mocidade, como dito fica. é 
11•s ele lal'o11ra, don1eslin1dores de ani111al's, e f'orja- 1 assoprar o s11mpitrm: este instrnmento raz-se do pt'.t0 
don•s d<' i'l'ITO. Este Pº' o tem por seus trihutanos da palmeira, !'unido co111 111uito apuro, para servir 
os ccmnrites e outros sch agens 1 i~inhos, aos quae- de canudo a amas scllas de scrs polle~adas de <..'om
dá nomes injurioso~ , que 111ostra111 o quanto a tribo 1 pri111cnlo. com as pontas cnrenenadas. O tiro dos11111-
dos lwi1ms é órgullrosa e preponderante. 71itan aka11ra até cem braças: ú distancia de 'inLe 

O· k11i1111s pintam o corpo, fendem as orelhas. e arcrta sempre no aho a que se apontou. 
11sa111 arrera(.las .de tanto peso. que as orelhas lhes 
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Os costumes harbaros dos dittkes tem-se ultima
cl11•gam quasi aos bon1hros C'ek1Jra111 patt os fratcr- mente adoçado um pouco co111 o trato dos cstrangci
n;H'::' com 111i tura de sarrguc; e tiram agouros do ros. Sir James JlrooL fundador do estabcleci1111•nto 
1ôo das ª'cs. E:-les são os signacs mais caractNis- de Sanl\\ak, procurou e conseguiu quasi extirrguir 
tiros ; do-. outros costu 111es da rc 111os ra pi da noticia. a cara das ta bcças que serria111 ele Lrophcos, e era 111 

Quando algue111 morre, con ·ena-se o cad:ncr ohjrclo de grandn apn•ro para os theres de faniilia. 
dentro de casa. por espaço de quatro a oito dias, Os ruais po,os de Dornéo pouco dignos ão de ~e 
ro111 arehotes accesos em roda: se alg11111a luz se apa- 111c11cionarc111. E:.tes, de que ternos tratado, conheci: 
/!a, toma-se esse taso co1110 pre~ag.io sinistro. Antes dos que sejam, Júo 11111a idéa geral dos habitadores 
de se enterrar o defuocto, dá-~e um banquete ou co- da ilha, aonde a C'onquista dos craneos foi sempre o 
111esana, dt• que ~e põe nm quinlr;io ao pé do esquile. sig:nal earacterislico dos indigcoas, conro o caniba
.\ s mulheres pra11tcia111 t·o111 grandes carpidos e t·~ga- li ~1110 o crn dos po\'OS de Surnatra. 
rcs. O corpo, jú meio conupto, é muito bc111 li~ado PEDllO orl\rz. 
e depois se lhe dá por 11lti111a morada uma csperie 
de Slltào de madeira, lcl'antado sobre pilares de doze 
11l's d'allura pouco mais 011 n1enos. Depois da sahida 
do corpo, ainda ficam a arder os archotes por 111ais 
tres ou quatro dias. As c1•re111onias funebfes si10 ruais 
gra' e~ do. que as dos nascimentos; as conjugacs são 
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as mars s1111plcs de todas. · 
O 1 1 1 rrua ttcss..i:o do parl:\menro. - Mr. Oliveirn.-Como ('ttf:i rcpr('sCntado 
~ r~tance >OS n•ce )em urna ec uraçi\o, que não é o !>O'º 1t1glez.-A torre de Londres. 

dcstrlurda de certo primor. para seh·ageus: apren
dem a nadar, a lut'lar, a assoprar o smnpitan, ajo
gar a espada, e a menear a lança. O melhor tropheo 
que os diahes conhecem é a cabeça de 11111 inimigo: 
esses lropheos guardam-se como brasõe~, e pelo nu-

De Whitchnll, pequena praça cm que foi dccapi
Jado Carlos 1, ao noro palacio do parlamento, 'ªe 
uma pequena distancia. l·:ste edilicio, que ainda não 
está completo, 111ns que jú cm 18/H consumira ruais 
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de um milhão de libras, é com cffeito de ,·astidào 111c1ue pouco exprc~siras. Parecem avullar alli os ho
assombrosa e de um dc;;enho ele!.(anlissimo. ~Ir. Car- mens de negocio. Os oradores não pede111 a pala' ra: 
los lh1rrv é o seu hahilissi1110 ai7cbitecto. A extensa íazern simplesmente um si~ual com a cabeça, quaodo 
fachada yue da sohre o rio e o allo torreão quadra- Yão para começar os :;eus lluentcs, e cm regra pouco 
do do lado occidcn1al <li ·tingucm-se pelo rasgado de extensos di ·cursos. Ou 1 i 111r. Gladstone, o joreo e 
suas proporções, e pelo e ·mero de sua ornameotação. intelligcntc ministro da · linanças; lord Pal111crslon, 
.Em nenhuma 1>artc do mundo existe monumento tão o estadista neccssario; 111r. Cobden, o celebre pro
condigno da magc tade nacional. A enl rada para o motor da liga contra a lei do ccrcacs; e outros de 
parimcnto superior do edifício faz-se pelo grande e menos nomeada. O SJll'af,·tir repetia a miudo a for
historico salão de Westminster Jlall, eclilkado pelo mula sacra111ental ccordert orderl» ( 1) A con,er
lilho de Guilherme o conquistador. E um recinto ex- saçào, que assim parecia o debi.ltc, nem por isso 
tensi~si1110. Altas 111uralhas limitam este amplo re- corria menos animada. Quando as trCHIS reina,·a111 
cinto, e um madeiramcnto de canalho, ramilicando- quasi ~obe1a11amente no «Sanctuario ela lei, » o pre
·e em 111ul~ipliccs arcarias, lhe SCl'\e de tccto. O ~a- sidentc lei anlou-se e foi jantar. 1\lu1tos imitara111 
Ião, cm que só ha que ad111irar a grandeza das pro- o cxe111plo. Outros, porém, licnram pulrando, trans
porções, mede 2:J!) p~~ de comprin1ento, 68 de lar- formando-se a nunara e111 simples co111111i~süo. De rc
~ura, e 90 de altura . .Era alli que cm antigos l'llll- penle, seriam seis horas da tarde, ap,>arcceu a Ci.l~a 
lios, se conroca1a o pa rlamento, ·e que se coroa mm rllu111iuada, 'indo a luz de uni q11at rado do tecto, 
os reis. Foi all i que CrOlll\Vl' ll se inau"urou protcC'tor que era tninsparcntc. Passado pouco tem po, ta111bcm 
da republica. Foi alli ta111hc111 que 

0
se .1ulga ram as nos saí mo:<, i111itando o judicio ·o exemplo dos «hon

grandcs. personagens .de Inglaterra, pelo crime de rados co111n1uns1> do reino-unido. Mr. Olirei ra fez
alta tra1e<io. Alli oul'1rnn1 a sua sente111:a de morte nos a honra de vi r a~scntar-sc por algu 11J tempo jun
si r Thoniaz More, o conde de Esscx, e C<1rlos 1. Os to de nós, satisfazendo co111 an1ahilidade algumas das 
inglezes ti, eram o hom senso de respeitar esta 'e- 111inhas pergu ntas, e i11stru i11do-n1e dos seus esf'orros 
neranda antigualha, engasta11tlo-a na sua nwdcrna e para a dirn 1n uiçúo dos direitos 11os 'inhos de l'ortu-
1 iquis~i111a con ·truq:úo. Subindo algumas escadas, gal. fü11 sua opiniêio os opera rios inglczcs lta1 ia111 de 
encontram-se longos corredores, elí'l!antcs gab111etcs produzir 11iais lrabalho. se no seu ali111cnlo ordina
e odorifcras salas de 1·efresliment. O pai i111ento dos rio c111rasse o "inho. ~las para isto era ncce~sario 
corredores é guarnecido de um 'istoso mosaico, não , 11uc os l'lnhos de pa~io, de Lisboa por cxen1plo, os 
de pedra, 111as de bl!l11111c, que a rguala na cõr e ri- unicos que 'pelo seu preço poderiam !'cr con:,t1111idos 
jcza. O pouto cm que cru1.a111 alguns c1·cstes cor- pelo operar10 in~lez, nf10 csti,essem sujeitos i1 exor
rcdorcs, na proximidade das duas ca111aras consti- bit<Ulle t<l\a de :J:J lthras por pipa. cgua l á que. pa
lue uni espaçoso ol'IOl!ono, denominado Centrallfoll, gam os \'inhos do Porto, :;erali:icnte usados no:. des
CUJOS arcos e orn<1111t•11tos, de ~o to arahe, fazem lern- s.:rts tia · classes ricas. ~Ir . Oli1eira pretende reduzir 
rar a «·ala de ju::-t1ça11 da Alhan1hra . Anlcs de con- os direitos do únho a 1 sl1elli11y por !íallon. 'indo 
duzir o leitor ao s1111cf11 .w111ctor11111 da aristonacia in- a:.-sim a pa~rnr cada pipa pouco 111aii> de ;; libras. O 
gleza e do~ co11111111m· do reino-unido, seja-me pcrmit~ projcclo <fcslc dt•putadu, que. a ser admitlido, daria 
tido contar-lhe to1110 alli pude penetrar, o que nào um consumo e:>pantoso aos 1i11hos de Lbhoa, encon
é, l'Omo ú primeira \lsta pode parecer, da cousas tra gra,cs ohstaculos na classe co111 111c1Tial e na dos 
mais foceis. Foi ú bondade de uni res1,eita,el p;1tri- fahrícantes de ccncJa. En trela1110 o digno membro 
cio, que 'iH~ e111 Londres ha muitos annos, que eu do parla11rc11to, cuja fomilia é oriunda ela ,\ladcirn , 
del'i essa opport 1111idade. l'or fortuna o sr. S., que faz-se ncdor da 11ossa estima pelo:: esforços que tc111 
me acompanlta,a, entontro11 111r. Benjamim de Oli- empregado e continlia a c111p rc~ar n'l'ste 1ll'~ocio. 
\eira, 111c1nhro da can1ara da:i con1muns, e pediu-lhe A ca111ura tios t·o111111uns cornpõc-~c de G:i8 men
a nccc~saria a uclorisaçüo para sern1os ad 111 i Ltidos á hros. A pesar do füform-/Jilt de 18:32 q uc destruiu 
galeria l'l'::;en ·ada, 110 loga r <'Ili que nada deixa de o monopolio clciloral exercido po1· antigas e insigni
scl-o. O salào dos lurlf.~, onde se achal'am alguns ficantes po1•oações cm preju izo das modcrnr.s e gran
d'clles e 111 sessão ~em i-ollil'ia I, tem uma decoraçào des cidade:;, ainda ex i~ten1 111ouslruosas dcsegualda
mal!ni tica. Dú nos olhos a profusfto dos ornatos e des 110 syste111a repre ·cnlati' o da Inglaterra. Baste 
dourad11ras, e a hellcza dos 'idros pintados . .Estaca- notar que Londres, Li, crpool, Gl:1~t0\\, Manchester, 
sa passa por se r, no conceito dos inglc1.es, o primor ll irn1ingha111, Lct'<h-, fülinb11r1d1 , Bristol e Shcllicld, 
da i.lrtc nacional, pell.l que re~peita ~t ma~niliccocia com a sua populaçêio de perto de quatro 111ilhões de 
interna e dollll'Stica. Apesar d'rsto, o cll'e1to geral é habitantes manda111 ao parla111cnto :H deputados, ao 
pesado e sombrio, ('Omo op1>re~sora e anachron il'a é 1>asso que ~;; pequenas <·idades, cuja populaçào não 
a instituiçf10 que alli ~e acouta. Os lonls que cu ,.i chega' a (e111 18:H) a l:J:J n1il habitantes, n1anchíla111 
tinham as ('aheças cobertas por brancas cabclleiras, 50 deputados! Setenta 'illas in1!-lezas, eujos cleiwres 
e trajaHlm nc0ras \CSliduras ao 11 o do seculo pas-
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reunidos111onla111 sómente a .W.000, mandan1 a ca
sado. Depois tle alguma clcuiora fomos introduwlos 111ara tanlos rrprc~entantc~. co1110 a Irlanda inteira. 
ú galeria do:. cum1111111s. O salão ê la111be111 de peque- Junte-se a isto a cle1açito do cen~o eleitoral , que ex
nas dimcnst\e~. e cst·m.-a111c11tc alumiado. Distingue- due i (j inlli\ iduos entre 17, e a inlluencia da aristo
·e, tod;I\ ia. pela si111plil'idade e quas: pobreza do ~cu crac1a, proprietaria qua:,i ah:;oluta das terras, a 'e
apparato. Tem u111 plano quadrilatcro e ohlong9, e <li· nalidade cousurtudinaria dos 'oto~, e ter-se-ha feito 
\ide-se lateral111ente por duas :iCrics de bancos e111 idêa da imperfeita rt•pr<·scntaçüo do Pº' o inglez ua 
aniphithcalro, por CUJO meio corre uma passagem. sua cantara dos co111111uns. Ao menos os illustres dc
:\o topo d'clla, e111 frente da porta!! da pequena ga- pulados nêio te111 snh:.idio - u que núo quer dizer que 
leria, onde nos atha1 a111os, fica a mesa da prcside11- a 111aior parle d'elles nüo rec<•ban1 hoas l1hras como 
<'ia. O sper1ker 0 11 prcside11Le rcstia trajos de lord. funccionarios civi~, militares e ccclc:.1aslicos. Quan
Os deputados assentam-se 11os bancos com o chapco do não as receban1 directa111enlc, alguns d'clles rito 
na cabl'Ça e tiran1-no quando se lcn111tan1 pa1:a ra1: alli dcft•nder os in tcn·sst•s da sua classe, e jit n·i,!>o 
lar ou para sai r. Os da maioria licar11 do lado direito. não ga nham pouco. t\a cu111ara dos con1111uns de 18;10 
onde está o hanco dos ministros. º 'da opposiçiio e havia a hagalcl la de 18i) parenll'S de !oreis! Esles 
o troço de irlandcze:s catholicos, cha mado a «hriga- factos explicam a morosidade das reformas politicas 
da ». csprcguiça 111 -so pelo lado c~q uc rdo. As physio-
nomias, tanto quanto CU pude perceber, são geral- (1) Ordem, ordem. 

, 
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na lnglaterra, e dão a medida da inimita\'e\ pacic11- e fasificadorcs de moeda; mas, de facto, cm consc
cia do povo iuglcz. quenc:a do od io publico que haviam exci tado pelas 

N'ullla pequena emi nencia da ma~gcn ~eplentrio~ suas usuras e talvez. pela ~sper~nra ~e pagar~m caro 
nal do rio, fóra dos muros da anuga cidade, e ta o seu resgate; llallol, rei da Escoc1a, e Jllu1tos no
fundada a celebre torre de Londres. Jt)lga- e ser obra brcs feitos prisioneiros na batalha de Dunbar e111 
de Guilherme o conquistador, conti nuada por seus· H!l6 ; si r Will ia111 Wallace, nobre patriota escocel, 
sllccessores. Alé ao rei nado de Isabel esta fortaleza que lOlllOu as armas contra o rei de Inglaterra , e que 
foi considerada como palacio; mas desde então ser,·c foi por este traiçoeiramente preso, e depois 1•squar
de arsenal, de thesouro das joias da coroa , de quar- trjado aos rabos de quatro cavallos em Smithficlds 
tel e de prisão. Depois de atra,·essar a ponte le\'a- (laOõ) ; o abbade, monge e famulos da ahbadia de 
dica e passar em rcspcito~a distancia por deírontc Westminster e111 numero de oitenta, accusados pelo 
da·s sentincllas iuglezas immoreis como estaluas, mesmo rei de lhe haverem deixado rouhar um rico 
dentro de suas guaritas, íui conduzido a um peque- thesouro, mas ulteriormente absolvidos; lord Morli
no quarto , onde se espera o bre(eater, guarda que n1cr e outros barões, rchellados contra Eduardo 11 , 
recebe os emolumentos, e mostra as curiosidades. tjue por fim (1:Ui) prenderam e assassinaram; o con
Quizcra poder descre, er ou antes daguerreotypar o <e de lllurra y, cam peão da indepeodencia cscoccza 
precioso, originalissimo e comico ciceroni que, pa. sa- ( 1336) ; Da' id Bruce, rei de Escocia, prisioneiro na 
dos alguns minutos, nos appareceu e arompaohou. batalha de Ne,ille's Cross ( l :H6), e escoltado por 
Direi sómente que era uma gorda e ,·crmelha figura, um exercito de 20,000 homens até á torre onde vi
vcstida á escoceza, co111 seu gorro e plumas se bem reu onze annos; o condesta vel de França, o conde 
me lembro. O bo111 homem contaria os seus ses- de Taokerl' ille e trezentos cidadãos de Caen, npri
seota, o que o não embaraçava de andar ligeiro no sionados na co11quista d'esta cidade por Eduardo 11 
seu gi ro habitual. Era discreto e pau~adu nas suas (l :l~6) : João, rei de França, seu filho. quatro prin
explicações, como o são todo que e-;plicam a mesma cipes e oito conde prisioneiros na batalha de Poi
cousa duraulc muitos annos. Posta a co111itira a ca- tiers pelo Black Prince (!) ( t:J:Ji), e por clle con
minho com o nosso bre(eater na frentr. percorremos 1 duzidos triun1phal111enlc a Londrrs; llica rdo n, rei 
o Horse Armoiwy, ( 1 ) vasto salão, onde se acha111 de Inglaterra , 111orlo mvsteriosamrnte ; \ord Cobha111 , 
armaduras de diversas epochas, forlllando elegantes pri111eiro n1artvr do p 1~0 1 cs t antis 111 0 anglica no, <1en
trophcos, e figuras de madeira, representando a ra- 1 forcado pelo nirio com uma cadeia , e queimado alé 
vali o e com as respccti '"ªs anuas offc11si\ as e deícn- morrer>>, em . 1 Gi les Ficlds; l lenriquc " • rei dr 1 n
sirns o reis da Inglaterra e alguns gcneracs. A col- !!lalcrra, morto pelo duque de Glouccster ( 1171); 
lecção comprehendc armaduras do tempo das cru~a- sir Thomaz More, o integro juiz sacrilicado por !len
das e outras mais modernas, mas não n1enos cun o- rique n11 (l:i:Hi) ; Anna de Uoulryn, rainha de 111-
sas, das nações oricntaes, especial meu te da China e glatcrra, degolada sobre o Green (f5:l(i) ; e li11al111e11-
da India. Conservam-se alli algumas \'eças de arli- te grande nu111ero de chefes realistas, parlan1e11tares 
lharia tomadas cm Waterloo, e uma co ubrina, cheia e republicanos na grcrra rilil do 111ciado do scculo 
de baixos relevos, deixada en1 Malta pelos francezes. xv11. 
Toquei no sanguinario 111achado que decepou a cabe-
ça do desgraçado fa\'orito da rainha Isabel, o conde 
de Esscx, e, segundo o nosso gu ia, a de Auna de 
Bouley n, e no cepo ontle clla encostou seu bello 
collo. O cepo está crivado de golpes. Um rrancez que 
ía comnosco ajustou-se ao cruento 111adc: ro. natural
mente lc'"ado pela mesma curiosidade que ouriga os 
inglezcs ·a fazer egual obsenaçào na guilhotina de 
M. "'e Tussaud. Entrei n' um pequeno e escuro carcc·· 1 

re sem uma unica fresta ; especic de lumulo para 
vivos, e111 que estivera111 varios presos de distio('çào, 
e entre cllcs si r Walter Ralcigh , que depois de 1:J 
annos de captiveiro subi u ao cadafal o. Por ull imo 
fomos guiados ao Je1cel office, (2 ) thcsouro das rega 
lias ou peras da coroa de"lnglaterra. Debaixo de uma 1 

guarnição de vidraças estão essas preciosidades amon
toadas desde antigos te111pos. O bastcio de Eduardo 
o confcs ·or, de ouro 111ac:ro, pesa seis libras e sei~ 
ouças. ·111 modelo da torre tem o valor de 8.000 li-
bras. Jfotre as coroas da~ rainhas arnlta pela sua ri-
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queza a de Anna de llouleyn. O valor dos diamantes 
e outras pedras sobe aci111a de dois milhões de libras; 
o do ouro julga-se não ser inferior a um 111ilhiío d'ellas. 
Uma ingleza fria como uma estatua, e feia como uma Acha-se rm Paris uma mu lher que scní apn'sen
hruxa, rcza,·a em ' ºOl sybillina a lon~a dcscripçào lada á acade111ia das scien<'ia!'. pelo phenon1e110 ex
d'csles object.os,_confiados ti sua immediat~ '~igilanc_i~. traordinario que 11 ºella se obsen a, o qual não é sem 

Poucos ed1fic1os tc111 , como_ esle, _ trad1çoes po_l1~1 - exemplo nos annacs scicnti fi cos. 
c.~s ~e lt11.nan~1? \'UllO e d~ _tao ant1.~a ~ala .. Pnsao Tinha-s_c aq11d la mulher refugiado d'u111a l<'111pcs
d estado, a mais forte do 1 emo, du1 ,1 11te mu itos se- tade dcha1xo d'11ma ar\'Orc onde estava ta111hem uma 
cul?s. a torre de Lond~·cs re.cebeu cm se us c·a!·ceres vai:ca. Um raio matou a ,acca, e deixou a mulhrr 
mm tos dos ho~·1e us 111a1s en11nentcs, t:11~to 11_ac1onacs sem sentidos. Le,·anLada, pouco depois, por uns vian
como cstra.1~ireir?s, que fi~uraram na l11storia de ln- da ntes, :-:e percebeu ao sor·correl-a, que Linha a ima
~la te1:ra. C1ta~e1. entre _n11 I algun~ exemplos. Cêrca "<'lll da rncca perfeitamente gra\'ada no peito. Esta 
de seiscentos 1udeus cstl\eram all1 presos cm tempo 

1 

~iu .. ularidade dos cffeitos elcctri r.os váe ser ohj<'cto 
de Eduardo 1 ( 1 28~) í'oh o pretexto de cerceadores de ~1 m exame escrupuloso. 

( l ) Oalcrl" dos cavallos . / , , 
( 2 ) Caaa du joias. ( 1 1 Princi 1>e n<'IP'<>· 

,; 


