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Chronica da semana
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XXIX
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o
D

xcilacão dos espirilos, procurando concrclis.ir-sc

n'um gesfo ou n'uma phrase, encontrou-os em Zola: no

parlamento e na imprensa, (odos traduzem o jaccuse. desde

os depufados da opposigão aos advogados e aos jornal;s-

las; todos se arvoram em juizes, sentenciando o mesmo reo

—o ministerio.

F.ste laclo que á primeira visla parecerá extrnordinano,

_ simplesmente norma'. Accusacôes se vêm lazendo desde

o. primeiros dias da Republica, e ninguem olh.i pnra ellns.

A differenca enlre aquelles tempos não muilo longinquos, e

os de hoje. consiste em as accusacôes haverem sido leibs

em voz baixa e hoje haverem enconlrado alguem que des:i:~

sombradamente as proclama.

0s tres ullimos annos da politica portugueza resĩrn.m-

se afinal n'uma accusacão, n'um libello, e c .ta a::us.ica . e

este libcllo é não sé> produzido pelos vexados, pchs venc -

dos, pelos jugulados, mas tambem pclos detenlorcs do po-

der. A ac.ão governativa tem sido a_cjs.ir. F. ac-usando

que os governos perseguem. E' accasjndo que fripud'am

sobre o fexfo das leis. E' accusando que abrem excep,ô_s

para melhor exercicio de violeneias. Do campo opposto a

lactica é sô uma
—accusar, sob p.etedo de defender.

No fundo a accão de uns conjuga-sc á dos outros— e

o resultado é idenfico: a reconsfruccão, a reforma, a reor-

ganisacão ficam por elaborar, porque accusar c viver as

disceptacôes do soalheiro. Accusar sômcnle redunda no mes-

quinho prazer da maledicencia.

Verberar a immoralidade e a iiuliseiplina, c necess.
-

rio : mas concomitantemenfe, devc-se-lh_s oppôr a honest;-

clade e a disciplina, e cstas sĩio, e.n derradeira analyse, um

principio essencial para a b.ĸi ordcm d'um povo.

Em Portugal h:i, por c\e:.V-lo, um i lendencia itionar-

chica, mas não ha um progr.immj monarchico, coT.murr,

abracando o inferesse nacional, desfazendo todas as dissi-

dencias. E por seu lado exisfe um pnr.ido republicano,

embora fragmentado, mas partilh.ndo do mesmo ide.l c da

mesma educacão, que no capiful.i de reorganisa ;ãj do p.i z

ofterecc um espcclaculo desolador.

Combafer conlra alguem c alguma coisa: combaler por

alguem é fudo.

E' por islo que a indifferenea alaslro'i, o desanima e u

descren(,a ennoilaram a alma eoespirilo dos velhos republi-

canos, e a enorme corrente da opiniãj monarchica ainda

não poude vibrar, com applau :o dc fodo o paiz, o grande

golpe de auda.ia que Ihe entregará de novo o poder.

Fallam aquelles n'uma oulra republica e não dizem

o que ella virá a ser, e esfes, n'uma monarchia nova que

vagamente é definida, á maneira do Wenceslau Banana,—

l«ti não ser a antiga.

J
'

accuse! E' bom lembrar que o processo Dreylus, loi

o processo infamante da (erceira Republica franceza...

F. V.

^SØ^^

Além da morte

ooo

(Apás a leitura do livro •Les dieux on( soif» ...)

assava enlão na Fran^a um sopro de cratera.

Que o solo eslremccia. em convulsôcs de féra.

Tudo era sangue e clår: e do alfo do vulcão,

Cabe^as alirava a alroz revolucãd.

A historica carrela ajunlou cCrlo dia,

Dois noivos e um amigo, a quc a sorle rcunia.

Ridenle mocicla Jc. a morle S- encjinin'n,

TenluJo liberlar a po.'orc da Rainha;

Lirios brancos d_ val qu: um beijo d_ sol doura

E ca.hcm scm s.ifar. es a cab_ ;o loura!

A rc lc cle Tinvilh. inram_ e Iraicovra.

Ti.i'n e:ila;a:lo os /rej. s:n cjlp. ver.h.icirj;

E enlrc a grita do povo, allivos c chrislãos,

Scguiam a sorrir, c'itrchganJo as mĩos.

Voava uno aiJjrin.j: cm sjjJa;ôo. de lcvc

Bei/ou-os ao pjssar. com sua azila brcvc,

Ao ion'ic o sol morria. A viragão serena

Lhcs Irou.xe a ciciar. perfumes r/e verbena.

Tinlnm c'iegado á praga. A mulliJão domina

Allo C-juclelo informe: a machina assassina.

So.'oe p.imeiro o amigo: alegre e jovial

Cahe sorrinJo ao algoz. sollando um madrigal!

Por fím cliegnn os dois. AiJaz, bello e arJenle

A noiva elle co'ilu- noi bragos docemenfe;

h trcme a pobre /7or bcm junlu ao coracão,

OI!iar prczo a ol'nr. vi'oranJo dc p.i'xlo.

—Amo-te!... Amo-te!— diz. Vw_s morrcr minhj bc/la!

N:i lerra. fosle flár; no cco. S-rár, ejtrcllj!...

íí na prancha falal deila-a devjgarinho,

Como a mãe concheganJo o filho no bercinho...

Amo-lc! -clla cnlio di:... 11 é fmloo scu inarlyri >.

Tinha dc-ddo o disco a ceifar imis um lirio.

—Amci-te!...— c//e diz agora... tl n'e ,i- ullimo i.islanlc,

Presla a linla cabcca á foicc scinlilh'ilc...

Do scj calrc d horror ainJj a ano h fiLi.

—Amei-le'... Amei... O flm cortou-o aspa maldila...

E a ca'ĸ-r-a a rolar, foi n'um supremo almcjo,

Dcpår ni face amaJn o derradeiro beij'o!

1913.

V. Clelia.

ũ
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PARSIFAL
j

•

ooo

U 26 dc julho dc 16 S2 rcpresenlava-se no Ihea-

(ro dc Bevr.ilh a suprenrj obra de Ricardo

Wci'jncr. Parsifaí.

A lamili.i clo rteniol compositor oppoz-.se a

que a opern fCKsc re;.resenl_ida em oulro fheatro. Terminou.

porcm, no dii 31 dc desembro de 1913 o prazo de (rinfa

annos que a lei concedc ao_ direilos inviolavcis cle proprie-
dadc, c no dia 1 d'cste mc:_ dc janciro. os l'.iealros lyricos
do mundo abriram os suas porl.is com a sublime e ideal

obra wagneiiane.

Wa^ner cxpirou seis me/.es c'cpois da represenlavão da

sua opcra em Be\ruth.

Não cnbc n esla revista uma analysc aincl.i quc su.cin-

l.i da personalidadc esfranhamenle assombrosa do grancle
musico allcmão. De toda a sua obra, Parsifal aftinge a su-

prcma bellez... o csforco tifanico do arfisfa ao realisar em-

lim o seu ideal.

Foi n uma noile de primavera, em Zurich, que Wagner
sc lembrou do heroe das c.nvôcs do Santo Graal, _ este íhe-

ma artislico saciou por compleĩo o seu desejo, manifeslado

desde os prim.iros compassos cta Tefralogia, de pôr em mu-

sica a Pai.ão do Salvridor. "N'aquelle momento, escreveu

O
D

D

O

la na lenda ccllico-brelã do Sanfo Graal reminiscencias, adul-

(eradas é cerlo, de personagens, feifos e aconfecimentos do

chrisfianismo. Assim é que a consagracão do Graal reme-

mora a Ceia Eucharistica : Kundry, a joven que serve abne-

gadamente ao velho Klingsor, que rouba a graca a Amfor-

las, que prelende seduzir a Parsifal e logo se arrepcndc e

c.iora, ungindo-lhe os pés com balsamo e cnxugando-lh'os
c.rn os cabellos, c uma dirccía allusão a Santa Marici Ma-

yJ_ilc:._i.

A lu.fa Inv.ida por Klingsor p.ira resgjlar o Sagrado
\'a-o quc os cj\ illeiros do Graal possuem, c cuja posse sô

oq::elle aie resisíir á lcnla;ão. aquelle que se manlivcr no cs-

lado de Grjca, alcan(,'.irá.— cnvolve a ideia mcsma da Re-

dempcão.
A conccp.ão poelica de Wagner corresponde á grande

rejceão confra o pasilivismo. E' por isso que o insuspeilo

Fiercns-Gevaerl cscreve que -o seu principio superior con-

(ribuiu para a rcnascenca clo espiriío christáo.- Parsifal é

em ulfima anafse uma espcranca da sua alma, que o pessi-

m: mo ennoiíara, n'uma ardenfe e arrebatada renascenca

myslica !

E c bom rccordar que subjugado pela riqueza de

sciencia, de p.iceia, dc rcligiosidade e de inspiracão da obra

Wagner, o altissimo cspirilo de cafholico que foi Menendez

y Pelayo não duvidoa chamar a Parsifai —

uma grandc

epopeia do chrislianismo !

COIMBRA-Vista geral da cidade

elle ma:'s (arde, eu ouvi esse suspiro da mais profunda pie-

dade que oufr'ora se ouviu sobre a Cruz do Golgotha, e

que, d'esla vez, se escapou do meu proprio peifo."

N'essa mesma noitc cscreveu elle os versos com que

um dos seus heroes, Gurnemanz, explicaria mais farde como

a Redempcão é um mysterio de encanlo:

"Homem, d'onde vens ? De qual

Escuro mundo pagão . !

Que dia é o de \\o\e. Não sabes?

E' o dia da Redempcão!.,

Wagner enconírava com effeito no sagrado e augusfo

myslerio, uma veia inexgo(tavel de inspira^ão, de poesia, de

senfimenfo e caridade infmifos !

Embora profesfante, Wagner era profundamenle religio-

so e elle soube comprehender a verdade hisforica que apon-

O
c

D

0

Damos a seguir o argumenlo da opera, (raduzido do

hespanhol e devido á penna de um illusfra crifice d'arte :

*Ao subir o panno, cinco escudeiros, um d'elles Gur-

nemanz, repousam no bosque do castello onde se guarda o

Graal, o vaso sagrado em que foi recolhido o sangue de

Chrisfo. Dendo em pouco resoam (rombefas: annunciam

q:ie o Rei Amlordas, filho e successor de Titurel, a quem

os anjos entregaram o precioso fhesouro, se dirige a um la-

go, que se vê ao fundo da scena, e onde quofidianamenfe
se banha, para purificar a fremenda ferida que Ihe causou o

leiliceiro Klingsor, pretendenfe ao throno que Amfortas oc-

cupa. A ferida sempre dolorosa e sangrenfa é incuravel.

Foi rasgada com a sagrada )anq:a, a mesma com que

Longuinhos feriu o peifo e as costas do Salvador, que é

guardada fambem no casfello deMonsalvato, e que Amfordas

seduzido pela formosa Kunduy, faltando ás recommendacôes

de Titurel, deixou roubar,

ANNO 1 lllustragão Catho/ica Pag. 451
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Anles do Rei, chega a seduclora Kundry que arrepen-

dida traz um balsamo para a chaga da sua vicfima.

Gurnemanz encarrega-se de entregar o balsamo ao Rei, e

assim faz quando o soberano, estendido no seu leito, passa

pouco depois por aquelle silio para o banho. Kundry fa-

tigadn pela longa caminhada que em busca do balsamo

Tez, n'um arroubo de piedade que contrasfa com o seu

caractcr perverso, deita-se a descansar sobre uns matagaes Q
D

do bosque. Os escudeiros querem obriga-Ia a sohir d'alli

mas Gurnemanz defendc-a.

Enfrefanfo ouvem-se da banda do lago vozes airadas ;

um cacador desconhecido feriu um cysnc, sogrado como lo-

dos os animaes que no bosqic vivcm. Cohc moribundo o

cysne aos pés de Gurnemanz. O cncndor, um ropoz igno-

ranfe dos prodigios do Snnfo Groal, c Porsifal.

Gurnemanz in(erroga-o. O moco, innocentc c candido

COIMBRA—Universidade

,COIMBRA Lapa dos Esteios

ír^-^r
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sô sabe responder 6 nome de sija niãe, Herzeleida, e dizer

que foi creado no bosque.

Kundry reconhece-o : é o filho do cavalleiro Gamuret,
morfo na Arabia, e de Herzeleida, que ao morrer o seu es-

poso levou o menino para logar recondifo, longe da vida,

afim de que jamais pudesse senfir o desejo de avenfuras nem

a ancia de ser cavalleiro como seu pae. D'esfa maneira,

Herzeleida ju'.ga conservar sempre comsigo o filho adorado.

O

O

— Vem commigo, diz Gurnemanz a Parsifal. Se o feu

espirifo é puro, o Graal será teu alimento.

E' que o escudeiro julgou ver no moco innocenfe o he-

roe que, enfrevisfo em luminosas prophecias por Amforfas,

ha-de resgatar a sagrada langa das mãos de Klingsor pa-

ra curar assim as dores irrefragaveis do Rei. Parsifal não

comprehende o que Gurnemanz lhe diz ; porém, segue-o

afravez do bosque afé uma sala ampla de elevadissima cu-

COIMBRA—A' borda do Iago da quinta da Portella. Um grupo de academicos

(Clicliés do dislinclo phot. sr. ,J. M. dos Suntos)

Tal proposifo, porém, não se realisa.

Um dia Parsifal vê no bosque um gru-

po de cavalleiros que seguem uma

pisfa. Resplandecem nas suas arma-

duras brilhanfissimas, e Parsifal jul-

ga achar-se em presen^a da divindade.

— Sois deuses? — pergunfa.

E em seguida, para ser como el-

les, abandona a Her zeleida, cons-

true um arco e umas flechas e busca

avenfuras. Com essas flechas, Parsi-

fal, cheio de valor vence os gigantes

e os malfeifores. Com uma d'ellas fe-

riu o cysne sagrado.

A narrafiva de Kundry fermina por

dizer a Parsifal que sua mãe, Herze-

leída, morreu. Parsifal ao ouvir isfo,

ni-illr.il.i a desdifosa Kundry e obri-

ga-a a fugir.

O dia vem crescendo. E' a hora

em que Amforfas deve oflîciar, e o

Rei, com o seu sequifo, regressa do

banho.

?1=

g^;?5då-ĩ^_^^^I^^:::v •^■^_^ji:i' ^- C__^^áévr^-ĩ:-. 'JSi-g

BRAGA—Bando precatorio promovido pela Associaqão dos Bombeiros

Voluntarios por occasião do Natal em beneficio dos tuberculosos
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pula. Veem-se duas mezas de marmore e sobre ellas os ca-

^
lices que hão-de conter o sangue do Salvador. Por uma

porfa, ao fundo, entram os cavalleiros. cantando mysticas

Ricardo Wagner, celebre compositor allemão,

auctor da opera «Parsifal»

ora<;ôes. envolfos em seus mantos. Lá dentro resoam vozes

mais juvenis : do alto da cupula desce o echo de vozes in- D

fanlis. E' solemne o momenfo. Dois meninos depôem sobre

um alfar de marmore a caixa de oiro que guarda o Sanfo

Graal.

Momenfos anfes. os creados de Amforfas fransporfa-

ram o seu senhor n'uma lifeira e deifaram-o sobre um leifo.

Faz-se um silencio solemnissimo. E subifo irrompe a voz de

Titurel que sahe de um nicho occulfo na penumbra:

— Off.cia. meu filho, diz. Deixa-me ver. mais uma vez,

anfes de morrcr, o divino Graal.

Amfortas resisfe suppliconfe. A' vista do Graal. mais

ferrivel se forn.. o suo dôr, a dôr do culpa/que lhe inflam-

ma o lerida : porém. a voz de seu pae, codo vez mais impe-

rioso. ob.iga-o. c por fim, levanf.i-se cm silencio e seguro a

sagrada laca. Entrefanfo, da cupula clesce. em forrcnfe de

harmonias, a phrase prophelica :

- Espcra o innocenle, o puro, que
illumina o luz cta

picdadc ! . . .

Na faca. o sanguc rcsplandccc orroxeodo c exhalo mys-

feriosos perfumes. As vozcs célkas repctcm os palavras sa-

cramentaes :

— Tomae, esle é o meu corpo. Bebei. esfe
é o meu

sanguc.

Amlorfos eleva o calix ; a voz de Tifurel dá gracas ao

Senhor.

Depois, o taca é guardada: de novo a luz decresce, Os

colices esfão cheios de vinho e cada cavalleiro lem junto do

seu um pão alvissimo. Senfam-se (odos e o sagrado feslim

da Eucharistia comeca.

Parsifal permanece em exfase . . . Os ais de Amforlas,

cuja ferida ainda brota sangue, fazem-no estremecer e levar

a mão ao coracão, dorido de immensa piedade. Terminada

a ceia os cavalleiros sahem com Amforfas levando a toca.

,
. /;->

^

. ,_■'

MARCO DE CANAVEZES-Edifitio da camara municipal
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Parsifal fica sôsinho.

— Comprehendesfe ? — pergunfa-lhe Gurnemanz ; e

peranfe o silencio do moi;o, grifa-lhes : -Vae-fe d'aqui e

não volfes a caqar no bosque !» e fa-lo sahir.

Entretanto das alfuras desce de novo a prophecia :

•Espera o innocente, o puro . . .■

E assim termina o primeiro acfo.

O segundo desenrola-se nos dominios do feificeiro

Klingsor. Esfe procura, ajudado por Kundry, a quem o seu

preverso insfincto leva a trabalhar pelo mal, a perdi<;ão dos

cavalleiros do Graal. Kundry, obedecendo a um esconjura

de Klingsor, apresenfa-se com resplendores fafidicos. Klin-

gsor recommenda-lhe a seduccão de Parsifal, que, perdida a

sua pureza, já não poderá ser o salvador de Amforfas, por-

que não resgafará a lanca sagrada. Kundry nega-se a obe-

decer. N'esfe momento enfra Parsifal no jardim. Luctou com

os guardas que Ihe impediam a enfrada e venceu-os forgan-

do-os a fugir. Klingsor, que desejava a sua presen^a, confa

regosijado os incidenfes da lucfa. Quando Parsifal entra, a

escura forre, cheia de cabalisficos ornamenfos, em que o

feificeiro trabalha, desaba esfrepitosamenfe. As mulheres-flo-

res desperfam ao ouvirem o esfrepifo e invadem a scena cu-

riosamenfe. Vêem Parsifal, sabem que elle feriu os seus

guardas e increpam-no ; o mo^o responde-lhes amavelmente,

e logo ellas mudam de affifude : frafam de seduzi-lo. Parsi-

fal repelle-as e escapa ao maleficio. Procura fugir, mas

uma voz que lembra a de sua mãe, refem-no alli por mais

fempo. Aquella que fallara, porém, não era Herzeleída, era

Kundry, disposfa a cumprir as ordens do mago. Manda refi-

rar as mulheres-flores e fica sôsinho eom Parsifal, para sedu-

zi-Io. Comefa a lucfa enfre as frevas e a luz. No espirifo de

Parslfal a recordacão das torfuras de Amforfas reaccende-lhe

a piedade. O heroe leva de novo a mão ao corar;ão, dorido

de compaixão. Tem a intuicão do seu destino sublime e re-

pelle a Kundry, em cujo peifo germinou repentinamenfe uma

paixão ardentissima pelo mancebo.

Kundry furiosa por se ver regeitada, chama em seu au-

xilio a Klingsor e o mago apparece na muralha brandindo a

sagrada lanca que arroja de subifo confra Parsifal. O ferro,

porém, não fére o heroe que o esperou impassivel ; fica

suspenso sobre elle. Parsifal segura a lanca, trac;a com ella

o signal da cruz e diz a Klingsor :

— Esfá resgatada a lanca ! Com esfe signal vencerei

feus esconjuros.

0 jardim e o casfello desabam. Klingsor desapparece
com elles : ficam em scena Parsifal erguido, e Kundry. que

cahe. aterrada, a seus pés.

— Se queres redimir-fe, já sabes onde esfá a redem-

pcão !

No ferceiro acfo, a acgão volve de novo aos dominios

do Graal. O bosque e os jardins feem um aspecfo primave-

ril, esplendido. Amanhece. Gurnemanz, velho e frisfe, con-

fempla o bello especfaculo da Nafureza. Ouve-se um gemi-

do : é Kundry, críe desmaiada pelos ultimos frios, desperta,
annunciando-lhe que já chegou a primavera, o seu calor

suave e benefico. Gurnemanz inferroga-a e Kundry respon-

de-lhe com monosyllabos e com pausados gesfos, que con-

frasfam com a sua braveza anferior,

Um sombrio guerreiro entra em scena. Negra armadu-

ra o cobre, e a viseira do seu elmo occulta-lhe o rosfo. Nas

mãos susfenfa uma lanca e anda solemnemenfe. E' Parsifal.

O
D

O

D

admii

îrios c

O
D

D

O

O
D

O

D

admii

îrios c
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D

D

O

MARCO DE CANAVEZES—0 snr. Rocha Pinto, administrador do concelho. á janella do seu gabinete.
Fôra do edificio veem-se alguns proprietarlos do Marco e varios empregados da camara
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—Não quer saudar-me .^pergunta-lhe com affectuosa

do^ura o escudeiro.

— Não sabes que hoje é Sexta-feira Santa ? Depôe as

tuas armas e resa A'quelle que deu o seu proprio sangue

para nos redimir ! . . .

Então, o heroe crava a lanca na terra, despoja do

telmo a sua cabeca e ora em silencio, de joelhos, anle a re-

líquia. Gurnemanz comprehehde por fim : o cavalleiro é

Parsifal, e aquella é a lan<;a, a divina lanc.a, resgafada por

suas mSos puras. Parsifal, acabada
a oracão, saúda-o.

— Para onde vaes ? pergunta o escudeiro.

— Vou procurar aquelle homem que vi soffrer, para

levar-lhe a saude !

Gurnemanz explica-lhe enfão. Funda fristeza domina os

cavalleiros e escudeiros. privados do alimenfo divino da

Eucharistia. A faca encerrada. já não pode rebrilhar com

seus fulgores ante os avidos olhares dos seus guardas. Am-

fortas chama pela morte, e como sobc que ello ha-de che-

gar, privando-se do excelso alimento do pão e do vinho,

nega-se a officiar. Titurel morreu. As almas dcslallecem.

Sobre os esplendores do recinto sagrado correm brumas

de profundo tristcza.

E tudo islo porque fu não soubeste comprehender a

missão a que o ceu fe destinava ! . . . Parsifal, emocionado,

desfallece -. Kundry e Gurnemonz levam-no alé a um manan-

cial e firam-lhe a couraca e as sandalias: Kundry lava e

unge-lhe os pés, renovando o milagre da salvacão pelo

amor de Magdalena : enxuga-os com os proprios cobellos e

prosfra-se deante d'elles : enfão Parsifal estende a ampulla

que encerra o oleo a Gurnemanz, para que unja tambem a

sua fronte, como Rei soberano do Graal : assim fez o escu-

deiro, exclamando : -Cumpra-se a prophecia !»

Já Rei, Parsifal foma agua na sua mão, humedece os

O
D

D

O

MARCO DE CANAVEZES—Cruzeiro junto da residencia parochial

cabellos de Kundry, e beija-a com fernura ao ver que ella

chora cheia de doce emocão. Gurnemanz conduz Parsifal á

sala em que se verificou o milagre. Aquelle logar variou de

aspecto : esfá escuro, silencioso, sem mesas nem calices.

D

D

MARCO DE CANAVEZES—Mirante da quinta

do snr. A. Araujo Freitas

Entra solemnemenfe um presfifo

funebre : é Tifurel, morlo, privado

da divina graca, que chega sobre

o funebre athaude, seguido pelos

risfes cavalleiros. Oufro corfejo

acompanha Amfortas c o Sanfo

Graal, encerrado n' uma caixa :

ambos se cruzam perguntando os

do segundo ao primeiro :

— Que levaes com tanfa

dôr ? . . .

Ao que responderem os ou-

íros, Amlorfas, preso de remor-

sos, soluca e suplica a seu pae

que rogue ao Senhor o fim dos

seus sofirimentos: anceia a morfe,

e para a alcancar privou seu pae

da vida. Os cavalleiros pedem de

novo a Amforfas que seja desco-

berfo o Graal, porém aquelle,

com ferrivel dôr, rasga os seus

vesfidos, dilacera a sua sangrenfa

chaga, e diz-lhes:

Officiar nunca ! Deixae-me

morrer

Parsifal, occulfo até agora enfre os cavalleiros, avanca

para o Rei, toca com a lanca na ferida, e exclama:

— Sô a lanca que abriu a fua choga a pode fechar!
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Enfrefanto, Amforfas, fransporfado de suprema felicida-

de, desfallece no bracos de Gurnemanz ; e o novo Rei sobe

os degraus do alfar em seguro passo, e ordena :

— Mosfrae o Sanfo Graal !

A la$a divina surge de novo : de novo se inflamma de

D
i

mysfico resplendor, levando for^a e venfura ao animo dos

cavalleiros : Parsifal prosfra-se, arrebafado n'um exfasis

sublime, emquanfo dos céos, entre um raio de luz branca,

desce mansamenfe uma pomba que vem poisar deante

d'elle . . .

MARCO DE CANAVEZES—Sahindo da egreja parochial de Rio de Gallinhas, apoz um baptisado
(Clichés do distincto nliot. am. snr. Maximinno Dins Carvalho)
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COIMBRA—Grupo de presos politicos actualmente na Penitenciaria, que não pediram o indulto em 1913

Em pé: José Gon^alves da Conceicão, Manuel Bernardes, P. Anfonio Vieira, Manuel Antonio Sanfos de Carvalho. dr. Ar-

mando Cordeiro Ramos, P. Avelino Simôes de Figueiredo, P. Joaquim Ferreira Maneta, Francisco Antonio Ferreira,
Manuel Teixeira da Cunha, Anfonio d'Oliveira Leite Reis, Carlos Marinho de Queiroz, Pedro Goncalves, Anfonio da

Silva, Bernardino da Cunha. Sentados: Adriano Bernardes, Manuel Nogueira Jordão, P. Abel da Conceicão e Silva,
Anfonio Miguel, D. Vasco Anfonio da Camara (Belmonfe), Alfredo Augusfo Samuel Sanfos, Antonio Monteiro Borges

d'Araujo, Arfhur de Vasconcellos de Veiga Faria, P. Anfonio Marfins d'OIiveira, e Eugenio Tavares d'Almeida e Sousa.
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\?IDA INTENSfl
(PAOINAS D'ALÉM FRONTEIRAS)

ooo

.gradavel leitora: Vou responder ao seu

bilhete rnonymo, mais para condes-

ccnder com a sua gentileza immereci-

da, quc por transigir com a cerrada lo-

gica feminil, das suas accusaqũcs.

Quetia entáo politica? Qualquer nota velada,

qualqucr insinuacão ao cstado do mcu paiz?...

O
D

D
O

nal. Aqui, é que não pode ser. Já vê que tendo ra-

zão, foî injusta commigo.

Eu confesso-lhe, sou contrario a que as senho-

ras intervenham na politica mas quero reconhecer-

Ihes o direito de o fazefem. A minha amiga—deixe-

me chamar-lhe assim-poderia entreter o seu tem-

po, nas mil futilidades agradaveis, em que as mu-

lheres d'hoje se entretcm, tanto mais que e soltei-

ra, como diz,e não tcm os deveres sagrados do lar.

Mas não quer efaz bem. Sou eu quem Ih'o digo,

eu, que não concordo com a mulher na politica

mâs que entendo que no instantc actu?!, é uma ver-

gonha, é um crime, cssa esturdia alegre em que se

PORTO -Vista da cidade do alto do Paqo Episcopal ;/ onde se encontram os presos politicos

—E com certo criterio, que me faz advinhar,

debaixo da gentileza feminina do seu anonymato a

critica rude d'um homeni de bom senso affirma,

que a nossa terra, tão preoccupada no presente,

pelas desgragas proprias, não quer saber das ale-

grias ou das tristezas alheias.

Tem e não tcm razão. A politica portugueza,

que no actual momento tem um unico aspecto a

considerar, não está, a meu ver, na indole d'esta

revista e menos está, francamente, na minha pro-

pria indole. Desconheqo a transigencia e envere-

dando pelo caminho que me aponta, teria de tran-

sigir. A situaqão é grave e para conjurar o perigo,

não se pode, não se deve, platonicamente divagar

nas chronicas d'uma illustragão, mas ir abertamen-

te ao fim, pela conferencia, pelo meeting, pelo jor-

(Cliclĸ'' do disl. pliol. :.m. sr. Aiif?iislo Chnim)

D - envolvem todas as suas amigas, de norte a sul,

arrastadas na mesma farandola de divertimentos,

alheias ao perigo que ameaga, esquecendo quasi,

que no exilio, nas prisôes, todas, todas, tem algu-

ma pessoa querida, algum noivo, algum amigo ao

menos.

Estas, sim, que nem mesmo agora têm o direi-

to dc pensar em politica. Poderiam dangar mais

ainda — perdoc-me a franqueza, mas não patinarem

tanto no skeating da nossa terra, usurpado a uma

Ordem que tantos serviqos prestou á sua patria e

muito menos, honrarem-se com o epitheto de

canastras.

Ser canastra,leitora, não é sômente exhibir nos

vestidos o azul e branco sagrado da bandeira ou

usar irreligiosamente como bcntinhos, o retrato do
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seu Rei e andar por to-

das as festanqas a tran-

sigir com tudo, a pa-

rar por medo, aos pri-
meiros accordes da

marcha demagogica e

pcnrnr depois em in-

tr.-nsigencias politicas,
vir até forgar—em nc-

mc d'esse direito -o

meu dever profissional
tle chronista do ex-

trangeiro. Não ; todas

o fazeni, dirá... Nem

totlas, direi cu, porque
cntre as mulheres por-

tuguezas, algumas ha,

quc na elegancia mo-

ral dos seus actos, sou-

bcram affirmar a ele-

gancia moral d'uma

ra<;a. Ha senhoras co-

PORTO—Grupo de alumnos da Tutoria de Infancia

mo D. Julia de Brito e Cunha, D. Constanga Telles

da Gama, D. Anna Pinheiro de Mello (Arnoso), que
são admiraveis symbolos de grandeza e de pieda-

de, da alma de nossa terra.

Ninguem as pode egualar, porque não se attin-

ge com facilidade tanta abnegaqão, tanto desassom-

bro, mas podem, devem, ser imitadas, scguidas,
na sua obra piedosa.

No dia em que a minha leitora—que já tem a

qualidade de não ser como as outras—o fizer, eu

terei o prazer, de lhe reconhecer a qualidade hon-

rosa de canastrinha com que assigna o scu postal.

Por agora, perdão, causa-me a mesma viva pena,

que sempre me provocam as pessoas que não sa-

bem cumprir o seu dever, seja por fraqueza como

O

D

D

u

PORTO—Os alumnos da Tutoria de Infancia fazendo gymnastica

(Cliehés de .1. Azevedo, phot. da «111. Cath».)

a anonyma'gentil, seja por leviandade como aquel-

las pobres ludibriadas misses pela celebre agencia

de Chicago.

0 «New York Herald» conta pittorescamente o

cscandalo provocado ha dias por uma agencia

americana,- que se fartou de luJibriar dczenas de

yankees snobs, que alli iam procurar noivos aris-

tocratas.

A agencia de Mr. Fulkant, quc agora cstá a

contas co:n a policia, encarregava-se de arranjar

titulos de nobreza aos clientes da sua agencia ma-

trimonial. Qualquer avcnturciro, que se cntregasse

nas mãos do habil agente, a t:i;it:> p>r dollar por

avô, arranjava estirpj nobiliarcliica co.n) s: fôra

um Montnnroncy c via co:n gosto, n scu nomc

burguez, entroncar no costado

d'oiro d'alguma linlia do <Gotha>.

Titulos, mcrcês, passado, histo-

rias c aventuras, tudo emfim, que

bem cabe nos ramos heraldicos

d'uma arvore, alli se forjava de

momcnto, para habilitar o feliz

possuidor dc tanta nobreza, ao co-

raqão e ao dote d'alguma exoti-

ca millionaria.

Mas a policia teve que inter-

vir. Um dos favorecidos dc Mr.

Fulkant, recusou pagar a avulta-

da somma exigida pelo seu titulo

(tratava-se d'um duque)— e o caso

tlepois d'uma étape ousada pe-

los tribunaes, foi parar ás mãos

da policia.

Esta agencia tem afinal o va-

lor da novidade. Havia-as para

tudo em Paris, com todos os

fins, com todos os processos,

mas o exotismo americano vem

bater ousadamente o record. E a

proposito d'agencias, vou contar-
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íhe um incidente

picaresco, ouvido

algures e moldado

tambem, na burla

d'uma agencia.

Um dia, um bor-

delez, ousado, for-

te, vivendo tran-

quillo nas suas ter-

ras a existencia fe-

liz d'um agricultor,

ouviu d'um amigo

moribundo, a con-

fissão vaga d'umas

minas de cobre no

Egypto. Dotado

d'uma certa viveza

d'espirito c d'uma

desmedida ambi-

^ão, o bordclez,

morto o amigo e

liquidados os ha-

veres que gencro-

samente lhe deixá-

ra, vendeu as suas

terras, a casa onde

vivera feliz e lan-

qou-se na aventura.

O professor da ter-

ra, dera-lhe vagas

informagũes, pro-

curara inicia-Io nos

-Festa infantil no Palacio de Crystal

PORTO- As creancas cantando em orpheon

PORTO—Aspecto do palco onde as crean<;as cantaram sob a direc^ão do distincto

professor snr. Alfredo Borges
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segredos dos grandes ncgocios c á despedida, com

um ultimo abraqo animador, deu-lhe uma carta de

recommendaqão para um amigo de Paris que—di-

zia orgulhosamente— lhe abriria as portas da alta

finanga! O nosso homem partiu, sem uma hesita-

?ão, sem uma saudade pela vida tranquilla que

abandonava c animado da resoluqão cega, que im-

pulsiona os inconscientes, langou-se na lucta.

Em Paris logo soffreu as mais duras dece-

p?ôes. A carta do professor abrira-Ihe, apenas, as

portas d'um merceeiro d'um bairro afastado, que
approvou tambem o negocio, mas que Iogo o acon-

selhou, interessado, a collocar o dinheiro na sua

casa, que estava prospera e onde produziria mais

que todos os cobres imaginarios
do Egypto. O bordelez recusou

e lá foi bater todos os cantos de

Paris, á procura de banqueiros

para a sua empreza. Desani-

mou. Levava um mez correndo

por todos os lados, sem o me-

nor resultado e chegou a duvi-

dar do negocio.
—

Nada, — dizia — o nego-
cio é bom, é magnifico... o que

me falta é auctoridade para o

impor; reputaqão commercial ;

ninguem me conhece — e lá foi

para novas correrias.

Uma tarde o acaso, fc-lo

passar por uma ruella escusa de

bairro pobre e por cima das por-

tas estreitas d'um casebre, des-

cobriu, em lettras d'ouro des-

botado, o nome pomposo de :

«Agencia Internacional d'Infor-
macães» com a rubrica solcmne:

O
<=_

«fazem-se e desfazem-se reputagôes, garantem-se

pessoas»... Estacou, leu novamente, e com uma ale-

gria intraduzivel, bateu satisfeito na testa e en-

trou resolutamentc no pateo escuro. Subiu um pe-

queno Iango d'escadas c encontrou-se n'um cubicu-

lo estreito, cortado por um mostrador carunchoso,
jubilosamente recebido por um velho alegre, em-
brulhado n'um roupão de ramagens, que solemne o

convidava a passos por uma porta pequena, enci-

mada pelos luxuosos dizeres : «Gabinete do Dirc-

ctor». AIIi, o bom bordelez, contou, confiado, toda

a sua historia, forneceu todos os csclarecimentos, di-

vulgou toíos os projectose obteve do velhote,— em

troca de uma nota de mil francos,—apromessa deque

PORTO—Orchestra que tomou parte no festival

PORTO—Grupo das crean^as que tomaram parte
no concurso de belleza

24 horas depois, Ihe fornece-

ria os documentos necessarios

á sua apresentaqão nas gran-

des casas de Paris.

No dia segtiinte, correu á

agcncia onde recebeu um gran-

dc cnvcloppe lacrado c, louco

d'alcgria, sem se despedir,
abalou para a run. N'essa tar-

de, o acaso ou a impcrtinencia
com que variadas vczes en-

trara no Banco, fizeram com

que um banqueiro o attendes-

se. Expoz o seu negocio, —

attribuindo a sortc inesperada
á agencia admiravcl — e quasi
no fim da conversa, que ia lon-

ge, com visivel enfado do in-

terlocutor, desabotuou-se, ti-

rou theatralmente do intcrior

do casaco o enveloppe mys-

terioso.

—

«Aqui tem — affírmou—
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PORTO — Aspecto da nave central do P:.!.'c*3

as provas dc qucm sou c a garnntia do

cxito —

e espciou altivo pela resposta. O

banqueiroquebrou os lacres, leu á pres-

sa a preciosa documenta^ão, que logo de-
volveu assegurando entre pasmado e tro-

cista :

—Mas isto não vale nada ; é a copia
rfinal do que o senhor mc disse . . . Não

ha uma garantia... Não pode ser bem

vê . . . O bordelez correu desvairado pa-

ra a meza, arrancou os papeis ao ban-

queiro, viu cotn tristeza a burla e aca-

brunhado, abatido, pcrante o pasmo d'es-

tc, cahiu dcsmaiado no cháo>> . . .

Aqui tem a minha agradavel lcitora
uma historia veridica, — que o escantlalo

de Cliic;igo me suggcriu, que tem a sua

moral e que representa uma transigencia
da minlia parte com o scu pedido, porque
é —

rejubile —

uma nota politica . . .

Aproveite-lhe a Iiqão c verá, que o

caso alegre do bordelez tem sua rela^ão
tom as boutadcs economicas de certo es-

tadista ousado, que ha tempos, opprime e

humilha uma naqão inteira. Estou a vêr a

sua curiosidade de mulher, a insistir pe-
los nomes do estado opprimido e dotyran-
ncte oppressor. Mas não insista. N'cssa é

que cu não voti cahir . . .

JOSÉ DE FARIA MACHADO.
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ANGOLA-Lubango. O sr. Telles Gri.o, distincto photographo
da «HIustraQão Catholica* na sua egua SAPHIRA
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nocAs oo es£fyírøeiF$o

1. FRAN^A—0 Snr. D. Manuel de Bragan^a e sua

augu&ta esposa D. Augusta Victoria, na sua

chegada a Paris

2. INGLATERRA-0 rei Jorge V passando revista

ao material de campanh atm «Althorp Park»
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FRANQA—Exercicios athleticos realisados ha dias em Reims
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ALLEMANHA—Linha ferrea aerea que liga a villa de Barmen com Elberf e que, suspensa
sobre o rlo Wapper, cuja corrente segue, offerece um effeito admiravel
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