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PONSON DU TEBHAIL 

Pari H, dezembro dé 1867 . 
Se na disciplina litteraria houvesse o saluberrin}R 

rigor da policia em terras civilisadas, se aos crimes do 
litterario se applicasse uma pena equivalente á que pune 
os crimes do cidadão, o snr. Pousou du Terrail, segun
do todas as probab.ilidade;.:, estaria ha muito tempo no 
degredo arr;:~stando um fuzil ou nas galés puxando a um 
remo. 

Os romances assignados com o nome de Ponson, 
com excepÇ'ãO ele um ou outro Yolume ou de um ou ou-

I 
os escriptores conscienciosos, honrados e sinceros des
contam no trabalho, na .faç}iga e n1~ SQII}br a a bôa f.S com 
gu e acreditam ainda na arte, no helio e no ideal r 

Ha o que quer que si)ja de, commum entre ~errai l ~ 

P umas, mas é preciso em honra do segundo que o não 
co:qfunclamos inteirame11te com o prime~ro . 

No celebre drama de Dumas que ultimamente vol
tou á scena do theatro lle Cluny , Antony, surprehendido 
l)ela aproximação do maxid0 atraiçoado no momento em 
que tem nos braços a mnlher a~ada, cuja fi·onte elle não 
pode salvar do ferrete infamante da deshonra, Antony , 
amado e amante, cr.ava um punhal no seio da mulher que 
lhe entrecrou a sua vida com a sl.1a honra. e salva-lhe a 

O ' I 

tro capitulo em algum volume, são lettras facinorosas . memoria perante a sociedade e perante o esposo atoJ?.ito, 
Corrompem o gosto como empadão indigesto, irritam os · sacrificando-se a si proprio ;n'esse dicto sublime, que faz 
paladares com o perrechil de successos estapafurdios e sorrir de mofa a geração contempor~,nea :-Resistia-me , 

estramboti cos, e arruínam os estomagos intellectnaes com assasúnei-a. 
sucos derrancados e podres. No tempo em que este drama recebia os primeiros 

H abi tua-se alg uma gente a ler estes livros assim applausos que o immortalisaram e fi7,eran; legendario o 
como se habitua ao absintho, ao queijo bichoso e ao ta- nome do seu heroe, foi preso um clia e levado perante os 
baeo de fumo. E' um mal enorme. tdbunaes um gatuno embriagado q~e matara com uma 

O enredo •de um livr o consta de um enlace e de um navalhada uma mulher de má viela. A's perguntas do 
desenlace, ele uma sitnaç:iío ou de um conjuncto de si- J UlZ voyou respondeu erguendo-se do se~ ban.co

1 
arre:

tuações, que constituem um problema, e de um desfe- rnette;1clo com a test a para as nuvens e pondo a mão no 
cho, que é a solução d' esse problema. I ntrincar os dados coraçflo: - Hesistia-me, assassinei-a. 
da proposição que se ha-de resolver, amontoar situação Se me é licito empregar um simile que exprime 
sobre situação para tornar o problema mais difficil, isto, perfeitamente a m inba ideia, na litteratur.a Dumas é o 
que desperta a attenção e o interesse, isto, que não offereee Antony, Terrail é o vo,yQn; aq uelle o m·ime no heroismo, 
grande difticuldacle, sabe fazei-o o snr. Pop~on. O se- este o crime na lama. 
g unclo trabalho do romancista eonsiste em achar a so- Dumas sacrificou muitas vezes nas suas obras a ins~ 
lução exacta e perteita dos princípios que expqz. Se esta piração á abundancia, a verdade dramatica ao effeito 
solução não apparece, o livro fica sendo apenas um: scenico, o genio ao modo de viela. Apresenta-se frequen
enuneiado mais ou menos chôcho, mai s qu menos absur- t.emente com 11ma eouraça de papelão doirado em vez ele 
do, mais ou menos atrevido. Ora os livros .de Terrailnão uma armadura el'aço; para não ter o trabalho de lançar a 

teem soluç:ao. ~mão ao tropheu das suas armas, substitue, CO'fllO o heroe 
Apenas elle sente nos dedos o fio de uma narrativa, da Mancha, o elmo, que tem em casa, pela primeira baeia

principia a dar-lhe nós sobre nós, torcenclo-q, epvenci- ele harbeiro que lhe apparece no caminho, ,}upa regua 
1hando-o, emaranhando-o o mais que pode. de p~u por uma lamina de Toledo, um rabinho ~e , coelho 

O lei tor pasma maravilhado elo tamanha confusão pelo pennacho ele Henrique IV e o guincho de um polixi
e pergunta a si mesmo como seró, possível desenvenci- uel pelo grito d' um cor ação . 
lhar essa meada, desclar tantos nós, adelgaçar tanto em- Mas, palpando-se bm~, sente-se B,Ue estú. gente el e
paste, e retirar por iim cl'esse embroglio iüextrincavel o baixo d' essa pompa carna1:alesca, que o elmo de Q,ui cho
tio da verdade e da logiea, inteiro, liso e corrente. te eobre uma cabeça de poeta e c1ue o sn bre de 1)au d' Ar-

.... () ',. ,., '1"7 

.Ponson, ao ver o leitor assim embasbacado diante leqnim está no punho ele um homem. A verdade s?cial é 
da sua obra, exclama então da ultima pagina do livro: dilacerada c a C'xacção histori ca é tr actada nos livros de Du-

-A apostar que nem tu nem ninguem era capaz mas cm no a porcelana nas ceiafi ele cocottes na Maison 
de desembrulhar e::;ta barafu nda r Sabe::; ou não sabes re- Dorée: come-se n 'ella por um momento e atira-se em se
sol ver taes casos r Sabes? .. . Un:J r Sabes? ... dois r Sabes?... guicla á rua. M,as eptr e es.ses destroços, e1;!1 ,que ha ~ef!l
t res ! pre um nr ~a ntastico de al~gr~a e de festa, como 

1
se o 

-Nrto, divino e incompara vel Pons~n: confesso-te . champag ne estalas;>e e , esp.~}llUl,S?e .. ai;1da yor . ()lltre os 
que nào sei. cristaes clueb~·ados, . c , a~ 9st.,ra s e <!.s tulmr:~,; srtpaJea~~e:n 

Ponson mctte a mão na abertura do collete, inves- um cancan sobre o;; cacos cl' i::Je,Tes, cntn: esses estraaos 
- , · · r- .. - ,,, rr , 4 , O 

te com a honte pant os astros e conclue triumphante- ele 1.pn ~RtroiJJ;a i;nve~uc.?,S al}_1~nte .j ~t \ cnil , h a, digo, a.lg u-
mente : ma coisa r eal, viva, pa lpitante,, etc ·na: :t sinel'ri la de das 

''"J1") H '' (T, o < 

-Nem eu! graTJ;les :gaixõe.s, ,a ~Y.,erdacle do coraÇ'ãO humano. 
E emquanto por tii.o faeil modo Pousou du Terrail Ora nos ro:~ll~\ç.es c~o ~".n~· · . P~nson .,clu T.hV\~1 nüo 

:wgmenta i nii~itamentc o numero elas sua ~ pnblieações, ha ver.dade de ~l.~ll~QHJE~L capec:ir~ . 
NU:;.lEHO J(j 



148 GAZETA LITTERARIA DO PORTO • 
Dumas faz alguma vez negocio com o talento, Ter

rail faz d'elle contrabando, logração e falcatrua. 
. Conhece-se a palavra termlhismo adoptada para de

signar essa. profanaç:lo da poesia. e da artf de que Pon
son é o principal r eu . Vinga-se a critica algemando as 
sim á proeza o nome do heroe: terralh-ismo vem de Terrail 
as;;im como fajanlice de Fajardo . 

E' de muito mau exemplo a impunidade n'estes ca
<>os. Pune-se o homem que adultera os generos alimenti
·cios, porque se não ha de poder punir o suj eito que adul
tera os generos litterarios? O individuo que offerece ao 
nosso espirito uma pieguice em vez do amor, uma, bra
vata em vez ela valentia, e em vez do valor uma pêta, 
outra pêt.a em vez da relig ião , outra pêta em vez da co
ragem, uma pêta finalmente em vez da humanidade, 
quer-me parecer que nã.o commette menor delicto que o es
pecieiro que bota caruncho na canella ou o taberneiro que 
deita campeche no vinho. 

Um livro avinagrado pode ser tão nocivo á sande 
publica. como uma garrafa d'agua pé tingida com sangue 
de carneiro. Levar a gente para casa a Ultima ]!a lavra de 
Rocambole como um quadro ele costumes contemporaneos 
-é um logro tão crú corno receber um chouriço de sangue 
em vez da Cabana elo Pae Tlwmaz ou um salpicão do 
Alemtejo em Ioga r de Paulo e Virgínia, eom a differença 
de que a Ultima palam·a de Rocambole não a pode a gente 
mandar fritar para o almoço nem comer ensopada com 
feijão. Com o vinho verde estragado pode-se fazer graxa 
de lustro, e com um pedaço de presunto bichoso faz -se 
uma isca en\'enenada para os ratos, ao passo que com 
um romanee fallido nem se substitue, que me conste, uma 
ratoeira nem se pode mandar engraxar uma bota. 

Apezar porem de escapo da vigilancia da polieia ·sa
nitaria, que por em quanto não intervem na analyse dos 
simplices que compõem as drogas littorarias, o sr . Pou
sou du Terrail acaba de ter um processo, e ele ser con
demuaclo ao cabo d'elle. Eis o caso: 

O sr. Pousou possue, segundo agora se sonhe, 
dois gabinetes ele trabalho, um na casa que habita na 
rua de Brnxellas, e ontro na rua Vivienne. A poste
ridade, vendo a immensa quantidade ele livros devidos á 
penna d' este escriptor, é possível que irnagine quA elle 
trabalhava nos dois quartos ao mesmo tempo, e que os 
dois gabinetes de Tcrrail passem a historia ao lado dos 
quatro secretarias de Cezar. 

Aqui ha cerca de nm anno, o auctor de Rocambole 
precisando ele cortinarlos para um dos sens gabinetes, es
colheu fazenda e fez a respectiva encommenda em casa 
de Olivier. No dia immediato agrada-lhe porém mais 
uma outra fazenda que a primeira que elegera . Olivier, 
apezar de haver já cortado os cortinados na fazenda pri
mitivamente dAsignacla, satisfez o segundo desejo do ro
mancista, do qnal havia no entanto recebido uma carta 
concebida no!'> se;gnintes termos: 

«Meu caro senhor 
«Agradeço-lhe a pequena concessão que me fez; 

precisar(li effectivamente de si durante este inverno~ para 

---- --
renovar a mobilia da, easa em que moro na rua de 
Bruxellas, porque a que tenho na rtHJ. Vivienne é apemt.5 
um ponto de descanso. 

ccN o entanto, encontrarei certamente em um elos 
meus romances occasião do lhe fazer uma pequena ré
clame. 

«Creia-me 
«Seu dedicado 

«Ponson (lu T e1·mil .>) 

Olivier escreveu a Terrail: 

ccSenhor Ponson clu Terrail 

«Como me disse que tinha pressa dos seus cortina
dos, estavam j á cortados e em obra quando recebi a sua 
contraordem; mas como eu desejo sobretudo fazer a von
tade aos meus freguezes far-se-ha o que deseja. Manda
rei apromptar os cortinados e os reposteiros com o tecido 
da lndia que me designou esta ma.nhà. Como unica in
demnisaçào peço-lhe que pense em mim qmmdo precisar 
de mobília, e principalmente que me recommende aos ex
cellentes conhecimentos qne tem na sociedade. 

<< Olivilr. n 

Esta santa harmonia quasi fraternal qne vemos esta
belecida entre o snr. Ponsou du Terrail e o fornecedor 
das suas cortinas desappareccu no momento em qne este 
lhe apresentou a cont.a. 

Olivier pedia 798 francos pela sua obra. Um espí
rito mais acanhado que o elo fecundo romancista ter-se-ia 
talvez contentado com abater os 8 francos a esta con
ta, e dizer a Olivier: Vamos, contente-~e com 790. Ter
rail porém abateu a esta sornma a quantia de 448 fran
cos e promtificou-se a pagar o resto . 

- Trezentos e cincoenta francos, querendo, foi a 
resposta d' elle. 

Como a ideia do romancista era abater ao armador 
a quantia de quatrocentos e quarenta e oito francos, é 
natural que, no caso de lhe levarem apenas t rezentos 
francos .pela obra, elle ti v esse respondido a O li vier: 

-Os cortinado~ estão bons . Em quanto a preço 
mande-me cento e quarenta e oito francos e estamos pa
gos. 

Olivier porém nflo acceitou esta proposta. Os tre
zentos e cincoenta francos de Terrail entraram no cofre 
das consignações, e o romancista compareceu perante o 
tribunal a que o chamou o créclor. 

O jui7. condemnou o anctor ele R ocambole a satisfa
zer ao f(• rn eccclor cl.as suas cortinas a quantia de 550 
fran co:-. 

Eu tinha. os olhos n'este proce~so, e declaro qne me 
sensibilisa o inesperado resultado que cllc teve. 

A meu ver o tribunal devia mandar reembolsar ao 
sr. 1'errail os 350 francos que elle tinha deposto no cofre 
das consignações,· e obrigar em seguida Olivier a passar
lhe um papel de paga e quitaç:'í.o. 

Pois quê! .Nào lhe tinha prmnettido o illustre roma~l
eista fazer-lhe nma pequena réclrnne em mn dos seus li-
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vros? não tiuha elle ficado de o r~cornmendar. aos e.xcel- 1 esqueça; que, s: ta:lto for p:~eiso, eles prese ~· 1~ulher que 
lentes colihecimento.~ que tem na sor:1eclade? ... Amda quer guarda, em mew duma socwdacle enltae espnüuosa, esta 
dinheiro por cima! Passa fóra que é judeu. Esta pago e bizonhice cl'icleas que a podem talvez Ützer ridicula.
;epago com a recommendação e com a Téclame. Neste ponto, nos labios da viscondessa apontou um ligeiro 

Era isto certamente o que pensava o sr. Ponson du e ironico sorriso . E continuou depois ele bre\·e paclsa:
'l'errail, e isto é o que se me figura a mim que deve ser . São estas as joias que arrecadei no sacrario elo coração; 

Entendo eu que o Café Anglais, por exemplo, far ia são estas as crenças divinas lá implantadas por urna san
um excellente-negocio se eu me compromettesse a ir lá ta mãe, as quaes espero morrer fi el. Guerreie-me o mun
jantar todas as noites em part·ie fine n'um cabinet sur le do; abale-se o edificio da minha razão; o cime :1to cl' esta 
boulevard com a obrigação minha ele dizer aos conhee~ - adoravel doutrina está tão enraizado na minha alma, que 
mentos que tenho na sociedade: re>ponclo pela su:t segurança. Esqueça-me, portan to; es-

-Recommenclo-lhes uns petiscos que ha no boule- queç:R-me; é um conselho de amiga. 
vare! dos Italianos á esquina da rua de Marivaux. -E posso ... poderei eu conseguil-o nunca? !-excia-

Então a Téclarne não vale nada?! ... E' uma graça. mou D. Thomaz-Julga ser faci l arrancar do pensamen
Quero perder a cabeça de Ponson se o meu alfaiate se to a sua ima~em.? ... Nrw me peça impossíveis, viscondessa . 
atrever a mandar-me a conta ele u mas calças que eu aca- Tenha dó de mim; deixe-me acalentar uma esperança por 
bo ele receber depois de ver publicado o seguinte: :nais afastada que seja. 

ecO snr. Renard, alfaiate no boulevard dos Italianos, - E' impossível !-accudiu logo R egina com firmeza 
fez-me um par de calças que sào uma perfeita maravilha. -0 que não posso, o que _s. ex c. a nào pode esperar de 
eu estimo mais a conservaçào d'estas miuLas calças do mim , é o aviltamento aos seus olhos e aos meus . Conven
(rue a cbs minhas proprias pernas; e a prova é que, não ça-se ele que os maiores e.:;forços empregados para me 
podendo guardar ambas as coisas juntas, fecho as calças transviar do meu caminho sào inuteis; e verá logo como 
na mala e deixo as pernas de fóra .)) até a sombra desapparece d'este ligeiro capricho. 

RA~IALHO OR'riGÃO. 

lW.:VIAN CE OHlGINAL 

POR 

GASTÃO VIDAL DE NEGREIROS 

(Coutinnado do n .0 15) 

- E ' um ultraje para mim; e u m insulto feitÕ a meu 
marido-redarg uiu Regina. 

-Não me fall e n 'esse homem, por D eus!- inter
Tompeu D. Thornaz com azedume- Que respeitos, que 
<lousiderações lhe eleve q wm a deRconhece e a deixa qua
s i no isolamento , passando a vida nos braços irnpollutos 
da torpeza? Onde est á o seu espírito e in telligencia, mi
nha senhora? 

- Nos limi tes da honra e do dever- respondeu a 
vif;conclessa com alti vez . -Se s. ex e. a entende que o pro
.c·.eder de meu marido pod'ia absolver-me do crime aos 
seus olhos e aos olhos da sociedade, r econheça que a mi
nha clig nicl?.de e>t.á longe ele t ransig ir com esses abomi
naYeis c falsos precorweitos. Creia-me, snr. D. Thomaz 
ele No rouba; e com i,:to que vou dizer-lhe náo pode ma
goar-se a sua vaidadu , pcn;;o eu. Aqui , onde ninguern nos 

- ou\-e senã.o Deus, posso dizer-lhe corn a afoiteza da cons
ciencia segura de si, qno s. exc.a desbarata o seu tempo 
e que nenhum outro o apro,-ei tará melhor dirig indó-se 
~l mim . Depois cl'isto , serú desneressario pedir lhe qne me 

-Capricho !-bradou D. Thomaz com azedume
Já vejo que s~ ex .a me comprehendeu mal; que a minha. 
presença a inquieta; e os meus transportes a atemorisam. 
A senhora viscondessa entendeu, e entendeu bem, que o 
meu amor, cego , irresistivel, e fanatico como é, havia de 
levai-a a extremidades, d' essas q ne o bom censo condem-
na. Pensqu bem, minha senhora: .. o desgraçado sou eu . 

' Eu que sinto ainda, depois d'es te deseng,ano atroz, 
a sublime clemencia de, se é possível, me crer mais cega
mente perdido no abysmo insoncbvel da paixão louca, 
sem freio nem raciocínio. Amo-a! amo-n. como nunca. 
amei! Sei qne este amor é etemo; e que diga nu fac;a 
\' . exc. " o qne fizer, não muda a minha escravidào . 

-Até Rqni, o snr. D. Thomaz de Noronha, incom
modava-me; d'aqui em diante passará a affi igir-me. P o
nhamos termo a urna conferencia desagradavel - Conti. 
nnou Regina com signae ,; ele manifesto enfado . -Eu fiz 
a v. ex c . a uma exposiçào sincera dos meus ·sen timentos; 
cuidei ser isto o bastante para um cavalheiro me assegu
rar a tranquilidade que apeteço. Se porem errei nesta. 
,;;npposiç~w, o que não devo é penitenciar-me de culpas 
que não tenho, ouvindo-o. Queira s. ex c. a pezar as r e
flexões que lhe fiz; adquira o habito de pensar antes de 
:trriscar a sua dignidade. Folgarei muito de ouvil-o cli
ze,r um dia que lhe aproveitaram os meus can,qelhos . Qus 
lucra o homem na perseguiçã.o, quando a mu lher reques
tada não tem precendentes, que autborisem o galanteio?! 
Pelo contrario, o mundo ri-se, quando vê cahir a a<rnia. 

o 
do encontro a n m fragil rochedozinho, e quebrar n'elle 
as azas que até ahi a librantm na s alturas. 

-E a rocha sempre firme !-murmurou D . 'rhom az 
meneando melancolicarn·ente a cabeça- A pedra sempre 
dura! O granir,o sempre impassível! Emqnanto a sober
ba rainha dos astros jaz abatida e semi morta s~bre os 
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e:pinhos d~ to~al! S. exc." acaba de fazer u~1a prophe- J :- Como sou infeliz, meu Deus ! - dizia ell~ para 
Cla. A sua md1fferença é o rochedo em que vwrarn aca- coms1go-Nem ao menos posso contar com o respeito dos 
Õar todas as minhas vaidades ele mancebo; todos os meus homens!. . En, que toda a minha vida tenho passado 
~onhos de ereança; todas as aspiraÇões nobres do homem. presa a uma saudade, e essa mesma immaculada ! pm·a 
Àgora ;sim, matoh-me. Niatou-me, excepto o coração; esse e santa! ... Que será feito ele ti, Salntdor ? ... Ai ! como 
vive, esse não pode morrer, emquanto a luz dos seus olhos eu estou vendo aquelle ceu limpiclo em qne se espelha
Élcintillar no meu espírito. Queria o seu odio; queria que vam as nossas almas ! aquella abobada infini ta pa'ra onde 
íhe aborrecêsse; preferia tudo a este desdern fi-ió, refl.exi vo nos fugia o pensamento alheado da terra?! Como tudo 
"e sentenr:wso com q'ue me tem fallado . Ao menos, deixe- isso fugiu rapido! Como se perderam os nossos sonho~ , 
)ne retirar na per1ma~ãó ·dé qt\Je a não offencli; que perdoa no marulhar das vagas altm'osas do i11tere::rse vil e s~rdi
ão louc'o que se êmbriagou com o n ectar da esperanç'a. do, que me levou a mini de vaivém em vaivem até che
Posso contar com esta prova unica da sua benignidade ? gar a isto que sou hoj e! ... E 'meu marido ! Este homem 
-Concluiu elle levantando-se e tomando o chapeu. , que em logar de e1welhecer remoça todos os dias na lou-

-E C0!1il o esquecimento- respondeu lógo Regina, cura! Não se lenihra qne me expõem á malevola oceiosi-
sorrindo-Estabeleço uma unica colidi~ão . O snr. D. dade dos seus companheiros de devassidão; não conhéce 
·Thomáz de Noronha, se quer que fiquemos amigos, não o riéliculo que peza sobre elle, e vem reflectir-se na mn
me recorde com a sua presença esta má hora que findou. lher que esmagou o coração para não deshonrar o seu no-

-S. exc." otcleua; a mim, cumpre-me obedecer. me !. .. Devo fallar-lhe sobre isto; não como esposa offen
E, cor tejando profundamente, D. Thomaz sahiu con- dida, Deus me livre que de tal se lembrasse! mas como 

yulso Üb raiva. amiga, como :1 companheira da sua existencia, como 

XII 

:Uarido e mullter 

Depois da referida conferencia, aguilhoado pela na
'tural soberbia de sua inclole que se achava rebatida aos 
pés da viscondessa, D. Thomaz sentiu o inferno dentro 
do coração.-Era preciso vencer a todo o custo aquella 
irtucle inclomavel, que tivera a audacia ele affrontal-o, 

-declarando-lhe a ineffiêacia de seus esforços. Era-lhe 
'necessa~ia a victoria para se n ão crer desprestigi ado em 
seu proprio conceito . Restava saber porque meios havia 
de conseguil-o. Os obstaculos que se lhe apresentavam 
·eram cl'aquelles que fazem retroceder ainda os mais afoi
tbs; elle, porem, sentia-se animado a entrar na liça, e não 
cogitava senão em presagios favoraveis aos seus desejos. 

-Dêshonraclo seja eu se não chego a dobrar a feroz 
altivez desta mulher!. .. Has ele ser minha !-exclamava 
elle percorrendo a largos passos o seu aposento, preso da 
mais violenta agitação-Has de ser minha, viscondessa! 
As torturas ela espera, estes momentos de satanico fre
nezim porque me fazes passar, hão de custar-te caros! 

Has de ser minha ! ... -repetia interiormente, e con
centrado nas suas meditações-O que hoje sinto por esta 
mulher é o que nunca experimentei por nenhuma. E' o 
odio, julgo eu. Oh! como eu hei-de saborear a posse 
da minha vingança! Que infernaes jubilas me espe
ram !. . 7 b commodo-te! aborreço- te ! Pois bem. Tanto 
melhor. Se te agrada a peleja, combateremos . Não me 
vencerás em hypocrisia . Ver-se-ha, se a aguia quebra 
no rochedo as garras com que deve irnpolgarte! 

Alta ia a noite, quando D. Thomaz, cansado ele ba
'rafustar em espírito, á cata de idea prqpicia a seus m
·tentos, adormeceu profundamente . 

A essa hora, Regina vellava ainda. 

I pessoa verdadeiramente interessada na sua dignidade. 
Possa eu desviai -o rla ignorninosa estrada do vicio, que 
me conspurca tambem a mim. 

Firme neste proposito, teve Regina de esperar al
guns dias, até ·se lhe propiciar occasião favoravel. 

O visconde tornara-se um dos maridos menos m
commoclos contheudos no mundo subl unar. 

Recolhia tarde; levantava-;;e ele ordinario a uma 
hora para almoçar, e, se a espo ~;; a por rtualquer motivo 
deixava de comparecer, ia comprimeutal-a aos seus apo- • 
sentos muito afastados dos que elle occupava. Desde que 
se erguia do leito, a demora em casa, quer d'uma ou ou
tra maneira, era sempre bre\7 e. E depois d'esta hora, nào 
se contava mais corn elle. As mais _das vezes jantava com 
os amigos. que enxameavam em redor ele si; ou com a 
nympha que redobrava de extremos, cer ta de que lhe eram 
pagos muito alem do seu merecimento . 

A' vista elo que acabamos ele expôr, não é preciso 
dizer-se que a viscondessa t inha o tempo todo por seu, e 
podia aproveitai-o como lhe aprouvesse. Se alguem syu
dicava seus passos não era de certo o marido . 

Esperou-o ella pois uma manhã no seu quarto, bem 
resolvida a. não o deixar sahir sem ter ouvido amargas 
verdades. 

J;;ogo á entrada, o \·isconde notou o ar grave da es
posa, mui di ''erso da melancoliea bene\'olencia com que 
de costume o aguardava. Impacientou-o a idea elos mo
mentos que teria de passar ao lado d'ella; e cl'ahí cogitou 
n'um compromisso qualquer qne lh e encurtasse a visita. 

-Peço-lhe paciencia por alguns instan tes, viscon
de. Em primeiro lugar farei por ser br\we; e em segun
do, se o sorn ela minha voz o molesta, n'esta occasião 
creia que desej o, e até lhe rogo que esqueça, que sou eu 
quem está ouvindo.-Disse Regina depois elos primeiros. 

O visconde eada vez mais contrariado, respondeu, 
encostando-se ás costas cl'mna poltrona em frente da mu
lher. 
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-Pois diga lá viscondessa, mas não se esqueça tam
bem de que me esperam. 

Regina sorriu com irnpercetivel ironia, e começou 
com todo o melindre a tratar do assumpto. 

Mansamente, e em termos delicados, tocou nas re
lações d'elle com a dançarina; fez-lhe sentir o ridículo 
que pezct sobre o homem de certa posição e idade, que se 
entrega a esses desvios, terminando por fazer-lhe ver o 
risco a que, as inconveniencias elo marido expõem a es
posa, entregue a si e ·á solidão, e ás importunações d'a
quelles, que, pelo facto do abandono, se julgam com di
reito a ser bem recebidos. 

Muito para considerar fora o exorcli.o já; porém ás 
ultimas considerações, o visconde .a quem o amor já não 

1 

enfreiava, tremeu de colera. 
(Continua.) 

O DESPERTAR DA FESTA 

Mais vous, comment êtes-vous seule ici? 
Que leciel vous consrrve le pudeur. 

CHA'r&AUBRJÁND. 

Tu dormias, o braço descabido, 

A face cor de rosa mollemente 

Curvada sobre a mão; 

Sonhos meigos e alegres te embalavam, 

O sorriso brincava-te nos labios, 

O amor no coração. 

Os cabellos das auras perseguidas 

Tt>mendo beijos d'ellas te abraçavam 

O collo de crystal, 

'l'eus olhos entre abertos pareciam 

Botões de rosa, que golpeou de leve 

A briza matinal. 

Arquejavam-te os peitos semelhando 

Do verde limoeiro lindos pomos 

Já prestes a cahir; 

Tranquillo e descuidoso era o teu somno, 

Não te opprimiam sombras do passado, 

Nem sustos do porvir. 

Erão teu leito asseutos de cortiça, 

Resguardavam-te bosques de Joireiros 

Dos queimores do sol, 

Ao teu lado a fontinha murmurava, 

M andava-.te canções da verde murta 

Mavioso rouxinol. 

Perfumavam-te o somno as madresilva11 

Pendentes dos loureiros, como franjas 

De magico doce!, 

Beijavam-te na face as mariposas, 

E viam-se cabidos sobre a relva 

O leque e o teu annel. 

Dormias e sonhavas; mão ignot(l. 

Guiou-me para alli errantes pa~sos, 

Amor talvez? Não sei. 

Eras bella, sorr-iam-se teus labios, 

O labio, que sorri, pede-nos beijos, 

Com beijos te acordei. 

Estreme~es, d'um pulo te levantas, 

Olhas em tomo, e, tímida gazella, 

Partistes a fugir, 

Brado-te, e susias os ligeiros passos. 

Concertas o vestido amarlotado, 

E voltas a sorrir. 

Em brinco amavel, no mimoso rosto, 

A um tempo, transluzia e se esmaiava 

Do pejo a linda côr, 

Restos de somno os olhos te ensombra\,am. 

O coração pulava-te no peito 

Por timidez e amor. 

E, sentamo-nos ambos, perguntei-te 

Que magica harmonia te embalara, 

E fez adormecer; 

Compondo as tranças, esfregando os olhos,. 

Dissestc-m.e entre cii~wa de soni&9~ 

Adormeci a ler. 

\(0 que lias?-0 livro de Camões, 

- A espaço meditava nos amores 

Da triste Dona Ignez, 

Ü'l'u lias? Meditavas? Lê, medita, 

uMas ... só, assim , não durmas, auj o lindo_ 

uN ão durm as outra vez. 

.T. FllEDERICO LARANJO. 

TlRANT LO BLANCH 

Aquelle inestimavol livro ele cavallaria intitulado 
Tirant lo Blanch, e ardilosamente tranfericlo ela bibliothe
ca publica elo Porto para a bibliot.heca particular do mar
quez de Salamanca, já hoj e se mostra sem pejo nem rebuço 
entre as raridades bibliographicn.s do argentario hespa
nhol. Não nos parece digna de louvor a v:ticlade com que 
o snr. marquez permittiu que dois litteratos seus conterra
neos, publicadores do Ensayo de nna bibliotheca espanola de 
livros 1'a1·os y curiosos estacleassem a vangloria do possui
dor d'um livro obtido por um processo desairoso, senão 
aviltante. Se o livro foi comprado, não é a compra eles
culpa, desde que ahi se ergueu um pregão deshonrosissi
mo para quem vendeu objecto estranho; se o livro foi 
meramente havido como dadiva, nrw se liquidou ainda a 
preceito se cu posso dar o que não é meu sem que me 
chamem esbulhador da propriedadq de outrem, e se a 
pessoa que me recebeu a dadiva., depois que soube :q11e 
ella era um furto, dêva chamar-se receptadora (ia cousa 
que seu legitimo possuidor reclama. 
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Como quer que seja, Tirant lo Blancl!, o livro frau

dulentamente levado aa Bibliotheca do Porto, aparece 
desde 1863 realçando entre as maxim;1.s raridades typo

oTaphicas do snr. marquez ele Salamanca. 
"" No douto e ja refe,rido ((Ensayo ... >> columna 1191 
tlo 1. 0 tomo, encontramos o seguinte artigo: 

d217. TillANT LO BLANCH (Empieza este libro á la 

vuelta ele la primera boja con la tabla) A honor: laor: e glo
ria. de lu immensa: e devina bonclat de nostre senyor deu 
ihesn christ: e ele la sacratissima mare sua. comencen les 
rubriques dei libre ele aquell áclmirable Cavaller tirant 
lo blanch. ( Al fim, fon acabada cl'empremptar la present 
obra en la Ciutat de Valencia a XX del mes ele N ohembre 
·del iiy de la na t.i\-ilat de .nostre senyor · deu Josu crist 
mil CCCCLXXXX (1490) Fol. l. g. (mn. DEL EXCMO . 

SNR . D . JOSE DE SALAMANCA.) 

Tiraram pois a Portugal a sua mais rara joia biblio

graphica. Por 1 :-:350$000 co.mprou um amador inglez 
um exemplar. Quanto daria o hespanhol pelo exemplar 
ela bibliotheea portuense ? Não será facil destrinçar estes 
seO"reclos passados entre chatins de tão alto porte. 

"" O livro foi para Madrid. Em Portngal ficou... . o 

opprobrio. 
C. CAS'L'ELLO BRANCO, 

JUSTfFICAÇÃO DE llM FRAOE 

Os chronistas de D. J oào II: abarbados com estron
dosos e sanguinarios successos, descuraram pormenores 

que os hir;toriaclores sobrevindos ou nào investigara~n~ ou 
desanimaram ele achar nas poucas e confusas trachçoes. 

Christovão Rodrigues Acenbeiro, coe v o de D. J oào 
II conta miudezas int~ressantes d'aguelle reinado; e pos
to 'que 0 snr. A. Herculano denomine Tol de mentú:as o 

livro de Acenbeiro, bom é saber-se que Ruy de Pma e 
Garcia de R ezencle nfw nos esclarecem mais do que o 
advo()"aclo de Evora. Nos pontos capitaes do desastroso 

Teina~lo de J oào II conferem os trez chronistas, ele modo 
que p.arecem copiar-se reciprocamente, sendo cer to e_ sa

bido que Rezencle _trasladou com nào vnlgar despeJO a 

dll'onica de Pina. 
Lê-se attentamente Acenheíro nos capítulos que en-

que contrapezem a ferocidade elo filho de Affonso V. A 
historia á volta cl'elle o que encontra é eaclaveres, oitenta 
cadaveres de homens illustres, uns estrangulados, outros 
decapitados, estes mortos a punhal, aquelles a peçonha. 
Oitenta! confessou elle o numero, quando a morte lhe 
acenava ele perto, e se lbe desabafava a consciencia snp
plicanclo ao papa contrictamente o perclào de seus pecca
clos (2). 

Os lances capitaes de tào má alma: contou-os a 
historia á trageclia. O theatro portuguez já se inlucton 
com os quadros de canibalismo, trazidos á rar;1pa e ao 
grande brilho elos lustres para que o povo visse justifiea
cla a razào q ne teve a villanagem dos chronistas~le alliga
rem ao assassino elo duque ele Vizeu o ant.honomastico 
epitheto príncipe «perfeito1>. 

A prisào traiçoeira de Fernando II, duque de Bra
gan(;a em EYora, executou-se em occasiào que o prior 
mór do Prado viem a Portugal, com embaixada de Hes
panha, para desfa;~,er as terçarias, ou refeHs em que es
tavam o principe D. Affonso, filho de D. J oào II, e a 
princeza D. Joamw de Castella. 

O embaixadm· de Hoepanha, confessor dos séus reis, 
e geral dos Jeronymos, chamava-se Fr. Remando de 
Talavera (3). 

Bem que a suspeita de ter sido elle o fa:lsario prepa
rador ela prisão do duque não transluza dos esçriptores 
coeYos, disse-se áquelle t empo que o prior desfizera ar
dilosamente os receios qne o de Bragança mostrava em 
concorrer a Evora., onde se festejava a troca dos infantes 
e o accordo do casament0~ Aggravaram-se as desconfian
ças indecorosas ao embaixador de Hespanba, quando D. 
João II presenteou Fr. Hernando de Talavera com uma 
explenclida baíxella de prata, que o frade enthesonrou na 

sna pomposa cella conventual. 
I njusta deshonra assacaram os maldizentes ao inno

cente prior do Prado. A sua defeza ressa.e indnbitavel 
da seguin te carta que clle remetteu no rei de Portugal, e 
o snr. H,oque J oaqnim Fernandes Thomaz copiou ele um 

codice da bibliotheca real ele Paris: 

«Muy exçelente primcipe, e muy esclarecido Re.v e 

Snor. 

llAntarn Gllz vosso cõtador veio aqui e me trouxe 
muita e muy booa prata ele que yossa Real manificeçia, 

tendem com <fl su.pplicio de duque de Bragança e a morte 
do de Vizeu ás mãos elo filho elo vencedor de Arzilla . (2) ... Orato1' c01~fiteht1 ' sub culo1·e et titulo justitio et sua ·ini

Aquella carta de fr. Paulo, confessor elo duque, é com- qua suggestione, octoginta et p lu1·es decesse1·unt .vir~··· 11 .... Confessa 
1 l que sob color de titulo de JUStlça e por seu rnao mduzunento fo-

movente e transluz veroac e. ram mortos oitenta homenS.)) Supp lica que el-1·ei D. Joü o li fez 
A relaçào que o mesmo fi· ade enviou á <luqneza ao papct afim de lhe pt"rdnc/1' a nw1·te do b-ispo de E1:01·a ... 

viu v a repassam -na lagrimas. (1) O real carras~o ~ ll uem N i\ o será pTUdente asseverar a gen uinidade deste documento 
infamissimos aduladores da corôa chamaram Pnnctpe per- que D. Antouio Caetano de SonRa trasladou rio ca1iorio da casa de 
. .r 't surO"e hediondo diante ela postm·ida.cle, al_çando-se Bragan ça, oude o pozera urn certo Gomes Ennes ele Jh·eitas, sem 
.let o, ' o th 'b l l dizer a proeedencia. De todo ponto certr• é que D João II por si, 
l)Or sobre a nuvem dos incen.sos com q_ne un. u os a l-r d l por seus algozes e amigos fez morrer oitenta pessoas . 
· ctos cuidaram esconclêl-o n. execraçao os vmc ouros. , . . 
Je _ . ·t· . . . -es de estado (3) Não se encontra em algum aos l11stonadores portuguezes 
-R h quem se cance em esO"a1ava .a.1 1azo . . . . , . . - aro a 0 [ 0 nome deste 1mportantlss1mo frade . Soccorremo- u os da 11H1stona 

. . t t . " o' · .. 11 nm v·1sn 1[c1(1Historia o·enealo- 1 g·ene:ral de Esp ~n a)) de Marimmn, qne nos esclarecem , na P. 2. ", 
(1) Esta mser a 1Jo o:n. •'· u .t>. ' , . " ! ". • 

1 · . pa<'. ;, ()4, edJC . . de 1669 . · 
gica da casa rea .n · o ' 
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me quiz fazer merçé, e prouveme muito que vossa Alteza dar, cá ou lá, q eu cley algufía ocasiam aaprisam do 
a emviasse por que desejo eu muito que luzam e resprã- duque, lw maliçia tam sobeja que tal ouza cuydar, nem 
deçam as excelemçias e ver tudes dos primçepAs que sam ha hi milhor testimunha depois de ds que vosso Heal ex
postos sobre os povos como em tocha:; sobre camdieiros cellençia, q aquisto he muy grfLde falsidade asi q por nã 
para que alumiem a todos, em as quaes nõ sam pequenas criar esta tam maliçiosa sospeita, em alguns maliçiosos 
a manifiçençia e liberallidade, porque aynda que sejam ou fraco~ coraçoes, ajuda me escusava deo tomar. Mas 
menores que as vertudes teologaaes, que sam fé, esperã- como quê avia vomtade q sua merçe ouvesse efecto sou
'ça e caridade, e menores que a prndencia, e a justiça, e be vossa Heal prudençia cõ quem a enviava que me He
ainda que a fortaleza e temperança que sam primcipaes pricou a tudo jsto antã gttz çerto bem discretamente, 
entre as moraaes, pero nisto tem grãcle viguor e força a dizendo-me ao primeiro q cõ os Reys nõ ha lugar aq uillo 
liberalidade e a manifiçençia, como dizem os Sabios que por q sam deuses na terra. E co verdadeiro, e soberano 
fazem os prlrnçepes mais queridos e mais craros, pareçe ds he milhor. Heceber q servir, ayncla q vestido ele nossa 
isto craramente n0 primçipe elos primçepes, e Hey elos humanidade para nos dar enxempro de humildade, quis 
Heyes ds nosso Snor . que ayncla q he jnfirndamete sa- majs servir q ser servido . E dizedome ao seguclo, q 
bio, jnfindamete justo, e jnfindamete poderoso, pero mais vossa alteza sabia que elHei, e a Rainha meus senhores 
o amamos, e louvamos por bom, e por misericordioso que queriam q eu fosse promovido a Reçeber huií bispado, 
he ser l:ugo e dadivoso, émtanto he jsto verdade que e q por j so me provia pera emtam desta hõrracla baixella, 
soo o dar tem assi apropiaclo o ser e nome da bondade, e q se agora ne amtã no qnizesse usar clella me dava li
cauçüo segnclo eu cuydo que as outras virtudes tem em çeça, e ho avia por bem q a desse em esmola ao meu 
sy, hua como obrigação que queira ou nã queira as hada- moesteiro ou aquem amj maj s prouvesse, ao terceiro me 
ver, e usar o primçipe, e que quizer, a qual nõ tem a disse q sse aquillo pasou pollo pesamento a qualqr maliçio
manifiçe.::ia e a ftãqueza ao menos asi estreita e necessa- so ao tempo da prisam, q ja era manifesto q era muy erra
roa. Mas algua mayor liberdade, clomcle a ligoa latina do pensameto, polia maneira muj juriclica e muy pubrica, 
lhes deu nome de liberalidade assi, que he necessario, e q vossa alteza tivera no proceso q cõtra o duque se fez . Vi 
pareçe mui bem que o primçipe seja catollico, e devoto, e q me r epricaYa sagesmente mas nem por j so me pode vem
q comfiamclo da graça do nosso Siíor cujas vezes tem, e cer, pollo qual elle ouve daver recurso a a Rainha minha 
de >.uas obras justas, e meritoryas, tenha esperãça çerta Snõra queixãdosse de my a sua alteza, E dizeclo que em 
de alcançar a gloria do ceo. E que para a cõsseguir ame alguna maneyra jsto Hedunclava em mingõa da vossa, 
a nosso Senhor, e a seu proximo como assi mesmo, que Sua alteza por cõprazer a vossa Real Senhoria me mãdou 
sam obras ele caridade, e q seja prudente, e sabio para que ho Heçebesse e assi ouve de ficar comigo, beijo vos
discernir o justo elo jnjusto, e o maào do bõo, justo, e srrs Heaães maàos pollo manifico beneficio. Pois peçolhe 
costante para dar a cada hun seu dereito forte, e animo- mnj Omilrnete q se lembre que alguãs vezo:; disse a vos
so para q por nehu temor deixe ele fazell~, temperado em sa alteza, e aos seus, q amy nõ eram devidas graças nê 
seu comer, e beber em seu vestir, e trazer, e majs em os merçes ele cousa que eu la a seu cõtemtameto fezesse 
autos do matrimonio, mãsueto doçe, o benino, e majs nesta delliberaçi't elas terçarias por q por jsso o fazia por 
elemete que severo, agradeçido a ds, e a gemte, e cõpri- q me era asi mãdado ou por q saiba certo q elHei, e aa 
damete verdadeiro. 1\fas o q principalmete o esclareço o Hainha meus .senhores prazeria, e q assi por j sto, como 
doura, e o g uarneçe, e o faz querido, e amado he a fi:·ü- por q eu nõ tenho neçesiclade nehunã, lhe pedia q se al
queza, e a misericordia. Pollo qual se jntitula ds nosso gna merçe me queria ou cujdava que me devesse fazer 
Síi.or padre de misiricordias, e ds de toda comsollaçam, fosse esta, Que servisse mujto a ds sendo muy bom Hey, 

.e ajuda sua benta madre a virgem nossa Snorã de ne- e fosse muy bõo amigo, e muj parete daquestes meus se
nhua vertnde se jntitula madre ou Rainha salvo de graça, uhores que tam boõs lho sam, e agora lhe peço j sto mes
e mesericorclia q a faz frãca, e dadivosa, ajmda q teve, e mo, em o do duque q ant~L gttz me fallou, eu lhe disse o 
tem todailas vertudes em cõpricla perfeiçam. Poit; como q a vossrr alteza diraa. O qual nosso Senür cõsene, e to
eu mu:y excellente Snõr tenha muito desejo de nosso ver- dos tempos prospere para seu mny grii serviço, ame.)) 
clacleiro servi<;.o ouve muyto prazer q ca, e nesta maneira 
lozi8e vossa. manifi t;ençia mas he verdade q ajuda q eu 
tenho em mujto preço ser de vossa alteza amado, e que
rido, por q· sendo o lhe seria n1ajs grato, e majs açepto 
meu serviço, e sey q creçe o amor co beneficio. lVIas com 
tudo jsso fi s quãto pnde por nã no Receber, por q clii;se 
a verdade q he, beatic·is da1·e qnã açipere . Asi q estimo, 
e quero dar mays serviço q Heceber merçe nê· bene
ficio, e por q ajuda q aqnello fosse cladiva deçerto 
seguclo Heal manifiçençia pareçia-me exceder a minha 
Relig iosa proveza, e por q saiba vossa alteza que soobe 
a tamto a mali<;ia humana, q ouve quem ousasse cny -

Esta jn;.:tificado fr . Hernando de Talavera, que pou
cos anuo,; dopoi ;;, mercês da sua austera independenc;ia 
ele favore::> e de reis, morreu arcebispo de Granada, e odia
do dos parentes do duque de Bragança que o suspeitaram 
sempre cooperador de D. J oão 2." tão perfeito algoz 
quanto perfeito príncipe. 

C. CAS'l'ELLO-BRANCO. 
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·Á NOITE 
Segredos da minha vida 

Só pode a noite contar. 

Só ella me vê sorrisos, 

Só ella me vê chorar. 

Segredos da n;inha vida 

Só pode fi noite contar. 

Eu passo noites inteiras 

A vê r estrellas no c eu, 

Co1tejo bello da lua, 

Donzellas lindas sem v eu. 

Eu passo noites inteiras 

A .-êr estrellas no ceu. 

É lindo vêr entre sombras 

Diamante bello a brilhar; 

Eu gosto muito da lua, 

Sou doida pelo luar. 

É bello vêr entre sombras 

Diamante lindo a brilha.r. 

Le\·a-me os oll1os ao vêl-a 

Por entre nuvens fugir, 

E ella sempre donosa, 

E ella sempre a sorrir, 

L'eva-me os olhos ao vêl-a 

P or entre nuvens fugir. 

Eu gosto muito da lua , 

Quando s'espelhfl no mar, 

Gosto cl'ellfl sobre as ondas 

Constantemente a mudar. 

Eu gosto muito da lua, 

Quando s'espelha no mar. 

Eu não posso em noite amena 

Deixar de vêl-fl, qual e; 
Eu amo o astro das no~tes 

E' uma loucura, não vê? 

Eu não posso em noite amena 

Deixar de vêl-a, qual é . 

A noite é sonho d'encaJJtos, 

A noite é foco d'amores; 

Eu gosto muito da noite , 

Abrigo das minhas dores. 

A noite é sonho d' encantos, 

A noite é foco d'amores . 

Segredos da minha vida 

Só pode a noite contar, 

Só ellfl me vê sorrisos, 

Só ella me vê chorar. 
/ 

Segredos da minha v iüa 

Só pode fi noite contar. 

Villa R t>al. 
ERNES'l'INA DA LUZ . 

-~vcVVV\JVVvvvv·-

CARTA INEDITA DE DAlVIIÂO DE GOES 

Arquivo ~Nacional da. To1·1·e do Tombo, Gaveta 2 . a 

1l1aço 11 . n.0 3 

Snra. 
Como jaa escrepui a V . a. ha dias eu sam entre

gue de algns liures de sua Hecarnara e fazenda, e pare
ceome por meu descarguo, cousa necessarea mandarse 
disso hua memorea, a qual vay com esta carta, e nella 
vera quam ponqua he a liuraria e escriptura q rreçebi, e 
ha gramde cantidade que se deue ainda dentregar se nã 
he perdida, e ha meu juizo he muita, e pois. V. a. lena 
gosto de tudo jsto andar junto, e estar conçertado na 
torre do tomLo, denia de mandar saber de seus officiaes 
domde proçede faltare tantos liuros e se hos ainda hay ha 
mandar que seutregnem .-
ha madeira pera os almareos' onde esta linraria de V . a. 
ha destar ha jaa muitos dias q he acabada de laurar, e 
nã se assenta por eu ni\. poder jr ne entrar na torre do 
tombo, .ha canssa disto he ter ft ele mirancla cõtaclor que 
esta em sa.ntare com hos contos hua chave clella, ha qual 
nã pode dar sem mandado delRey. V. a . faça q. poisjaa 
das cousas particulares do tombo de todo se descuida, 
q lm o menos com. has partes se tenha couta, e se aiá 
delbs misericordia, e se ele modo eomque possão aver os 
despachos que me vê rrequerer, nosso sr. acreçente ha 
vida e rreal estado de vossa alteza, de Lixboa aos XV 
dins de .fr .0 de 1549 . 

Damiam de Goes. 

N.B . Esta carta de Damião de Goes he autbogra,
pha : está escrita em h uma folha de papel branco : na 
primeira meia folha está escripta a carta, e occnpa am
bas as laudas. O titulo=snra=está no alto da primeira 
lauda, junto á horda, e bem no meio: a carta comeqa 
deixando apenas a qnnrta parte em branco entre o titulo 
e o principio : tem ele cada lado duas margens iguaes, da 
largura de clous dedos cada huma, e no fundo ela pri
meira lauda ha outra margem hum pouco mais larga que 
as elos lados . A carta continúa na segunda landa; mas 
no alto sómente dous dedos abaixo da extremidade supe
rior do papel. Entre o fim da carta, e o cumprimento= 
nosso sr. &=ha o intervallo de duas li ~1bn s . Entre o re
mate da carta, e :.>. as~ignatura, que está bem no fundo, · 
ou dois terços da lauda que ficúrào em branco estão as
paclos. He esta huma carta d_e officio, a qual eu copit•i 
fi elmente do original, a 11 ele Septemhro ele 1837. 

O Conselheiro Antonio Nunes ele Carvalho,-Guarq 
da Mór Interino do Arq . Nac. 

2.0 N.B . O sobre escrito est.á no segnnrla méia ±o
lha e he=P ." a Ha.inha nossa Snra.= 

EXPEDIENTE 
Por vermos insttpemr·eis as c/,ffjicnldades cmn' que lu

ctamos pm·a dar-mos em tempo competente o.s figurinos de 
modas aos nossos u..ssigna.ntes, 1·esolvemos supprím:il-os e 
dar·-rnos em vez cl' elles mais dua.~ paginas de leitwYt cada 

1 mez e mn ?"omance de autho1· conhecido no fim do mmo. 
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