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Chronica da semana 8

XXXI

MBORA cada vez mais adentre os es-

piritos a necessidade de uma reor-

ganisacão profunda do nosso modo

de viver, e todos reconhecam a

existencia d'um reflorescimento de esperanca,

de fé, que, alliado ás circumstancias especiaes
da hora presente, pôde vir a expandir-se vigo-

rosa e promettedoramente—ainda é diíficil at-

firmar que a passagem dos dias 31 de janeiro

e 1 de fevereiro provoque em cerebros e al-

mas luzitanas uma meditacão profunda sobre o

passado e sobre a vida actual.

O portuguez, atido a piamente crêr no Es-

tado-providencia, deshabituou-se de meditacôes,

quer n'ellas lhe seja guia um padre quer, um

politico. Quando muito, espera pela leitura do

artigo de fundo do jornal incolor para se dar

uns leves tons de animal raciocinante. De res-

to, o brioso luzitano realisa com approximada
fidelidade a deílnicão do philosopho:—é um

animal implume que ri...

Ha até qiiem considere a sua melancholia

ou sisudez habitual um pretexto para não pen-

sar.

Seja, porém, como fôr, certo é que o es-

tribilho mais commum dos plumitivos, sobretu-

do em momentos de.crise. é perguntar por on-

de param o brio, a honra, e a dignidade do

paiz, indignadamente, com uns ares de Dioge-
nes da lanterna apagada, por falta de azeite.

*Se o povo tivesse a consciencia dos seus

direitos...» perorava um dia José Estevam no

Parlamento, n'uma catilinaria contra o ministe-

rio de Rodrigo da Fonseca, a raposa velha

da politica. Infelizmente, o povo não finha a

consciencia dos seus direitos, e—hoje como

hontem—o ministerio morreu «impenitente» !...

Soe verberar-se a propaganda revoluciona-

ria por haver ensinado ao povo os seus direi-

fos em detrimento dos seus deveres. Quer-nos

porém, parecer que nem aquelles Ihe ensinou,

e o desenrolar dos factos contemporaneos vem-

nos justificando esta opinião...
Não, o portuguez desacostumou-se de pen-

sar, e é esta a razão de fanta bastardia em

materia de coragem e de conviccôes. Uma voz

de alarme tem como resposta um cauto aviso

de prudencia.
Uma accão heroica suscita apenas o com-

mentario d'uma leviandade.

E na iminencia do perigo commum nin-

guem cuida em cerrar fileiras, antes, não se

sabe d'onde, se faz ouvir uma sô prevencáo:

«estejam quietos, senão... morremos todosU

Passada a tormenta, é vêr como rugem as

embofias sonoras, os olhares parecem devorar

o inimigo que já náo existe, e as linguas, á

falta de insultos contra o tyranno, se destra-

vam contra os mesmos opprimidos. Depois...
tudo serena: o exercito encalamistra os bigo-
des bellicosos, e os contubernaculos de bur-

guezes volvem á vida rotinaria dos automatos.

Adoravel povo immortal!...

Ha dias dizia-nos um bello espirito catholi-

co, depois de fazer a critica da situacão por-

tugueza:
— 'Mau é que os senhores. os novos,

venham a sêr os bodes expiatorios de tantos

erros, quando afinal, era aos senhores, á sua

galhardia, á sua pervicaz audacia que deve-

riam sêr entregues os destinos d'uma causa tão

bella como é a da Patria!

Nôs, os velhos, que já vimos tudo, apenas

devemos voltar para casa, depois de contar-

mos aos bafalhôes que vão partir, a tactica e

os lances dos combates em que fomos solda-

dos!...»

Ha muito de verdade nas palavras do nos-

so illustre amigo!
Disse Vieira que a mocidade desenganada

era a maior victoria da razão. Os desenganos
accudiram em tropel. Dar-se-ha agora o caso

de os jovens do nosso paiz serem destinados

a confirmar aquelle verso do poeta Prudencio,

no seculo IV:

—Flôres de martyrios, que apenas abotoa-

das, o ferro da oppressão já vem ceifar?

F. V.

No abandono
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'omo vctha cabana, a capellinha

Guarda na solidão Nossa Senhora,

Zagala terna, virginat Pastora,

A que não vem a gente que antes vinha. . .

0 musgo, a lepra verde, a verde tinha,

Das ruinas a praga assoladora,

Manchou o largo que foi liso efôra

0 "rendez-vous,, da povoacão visinha.

Sô eu lá vou ás tardes outonaes

E alguem que não descrê e não descreu:

0 bando piedoso dos pardaes...

E, quando volto á noite, já se deu

Pedir com zelos:
"

Virgem não queiraes

Voar com elles de manhã p'ra o ceu!„

Porto—Collegio Almeida Garrett.

P.e DONACIANO D'ABREU FREIRE.

^___?ĩ)
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.RDIAM os quatro ciriaes derramando go

tas de cêra. Uin morcego, desprenden
do-se da aboboda, comecou a descre

ver pelo ar curvas irregulares, em

quanto uma pequena massa negra deslisou rapida
por sobre as louzas e subiu com sombrio cuidado,

por uma das dobras do panno mortuario. N'esse

instante, Dorothea de Guevara.extendida no athau-

de, abriu os olhos.

Bem sabia que não estava morta mas um veu

de chumbo, um cadeado de bronze, impediam-a de

vêr e de fallar. Ouvia, sim, comprehendia—mas como

se comprehende sonhando - as mil voltas que lhe

B'RftøA
—

Hossa Senhora da buz

(Que se venera na egreja de S. Vicente)
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deram ao lava-la e ao amortalha-la... Escutou os

solucos do marido e sentiu as lagrimas dos filhos

sobre as palpebras rigidas. Agora, na solidão da

egreja fechada, recuperava os sentidos e sentia-se

fnvadida de sombrio espanto. Não era pesadello,

não, era bem a realidade... Alli estavam o caixão e

as tochas, ella propria envolta na branca mortalha

o peito coberto pelo escapulario das Mercês.

Reanimada já, a alegria de viver sobrelevou a

tudo... Vivia!... que delicioso é viver, reviver, não

cahír no escuro poc,o!! Em logar de ser levada,

pela madrugada, aos hombros dos creados, para a

crypta, voltaria ao seu dôce lar e ouviria o clamor

alegre dos que amava e agora a choravam sem

consolo. A ideia deliciosa da felicidade que ia le-

O
D

D

O

Nosso Senhor da Penitencia. Em baixo da capella

estava a crypta, sepultura
tradiccional dos Guevara

Benevides. A alta grade rendilhada ficava á esquer-

da, mordida de rosetas d'oiro fulvo, ennegrecido...

Dorothea elevou desde o intimo da alma uma pre-

ce fervorosa ao Christo:-Senhor!... que eti encon-

tre aschaves postas... e tacteou. Lá estavam as

tres, penduradas do moiho. A da grade, a da cry-

pta 'para aonde se descia por uma escada de cara-

col sumida na parede e a terceira, que abria a por-

ta que escondida nas talhas do retabulo, dava para

a ruella estreita, onde erguia sua fachada nobre, o

casarão salarengo dos Giievara, flanqueado de tor-

reôes. Pela porta occulta sem crusar a nave coítuma-

vam os Guevara entrar para a missa. Dorothea,

o

D

PORTO—Grupo de presos politicos detidos no Paqo Episcopal

Na 1
'

fila, da esquerda para a direita: Jacintho Duarte Dias de Souza, Fcrnando Lobn d'Avila Limajulio Cc-

sar'Eugenio, dr. José Caetano Lobo d'Avild-Lima, João Moracs Machado c D. Aĸ.'o iio d'Albuquerque. Na

2.' fila? pela' mesma ordem: João dos Santos Gomes, dr. Luiz Antonio Corrcia de Noronha, Antonio Ma-

"ria de Noronha Vasconcellos, Antonio Ribciro Goncclvcs Basto, Domingos Pcrcir.i Campos c dr. Carlos

dc Souza Rego. . , ,. v
.

,

(Ciifli.'- <lo pl.o'. .ui'. sni'. Ai :oiio
'

nz d A i.i '.]<>)

abriu, empurrou... Estava fôra da egreja... Estava

livre!...

Dez passos apenas e chegou a casa. O palacio

levantava-sc grave, silencioso, como um enygma.

Dorothea apertou a aldraba, tremendo como se fô-

ra uma mendiga quc pcde pousada n'uma hora cle

desamparo. A minha casa?! pensou batemlo com

mais firmeza uma pezada aldraba.

... A' terceira pancada ouviu-se ruido no intc-

rior da casa muda, solemne, envolta n'um retrahi-

mento de luto, e a voz de Pedralvar, o escudeiro,

resoou resmungando:

var á sua casa, fez bater-lhe o coraqão, ainda de-

bilitado pela syncope. Tirou as pernas do caixão,

d'um salto atirou-se para fôra e com a rapidez dos

momentos difficeis, organisou o seu plano.

Chamar, pedirauxilio, a taes horas, era inutil...

Esperar na egreja solitaria pelo amanhecer, não sc-

ria capaz, minguava-lhe o valor. Na penumbra da

nave, julgava vêr assomar, caras trocistas d'espe-

ctros, apercebia queixas dolentes d'almas penadas.

Tinha outra solucão: sahir pela capella do Christo.

Era sua; pertencia á sua casa em padroado.

Dorothea tivera sempre allumiado com rica lampa-

da de prata rodeada de cirios a imagem triste de ^
D
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MACAU—Grupo de seminaristas e professores do Seminario de S. José
com o Ex."n e Rev. Senhor Bispo

O

duvidar. Não, tinham afinal, seus filhos, Dona Cla-

ra, de onze annos e Dom Felix, de nove, chorado

de susto quando a viram regressar do tumulo?...

E' com mais pezar, com pranto mais afflicto, que
o derramado no dia do enterro.

Causa pavor!... Ella, que pensara ser recebi-

da entre exclamaQôes d'alegria. E' certo, que dias

depois, se celebrou uma festa em acgão de gragas,

que se deu um faustoso banquete a parentes e ami-

gos e que os Guevara fizeram o possivel, por de-

monstrar a sua alegria perante o extranho aconte-

cimento que lhes devolvia a esposa e a mãe.

Mas, Dona Dorothea, com o cotovello apoiado

e professores do Seminario de S. José
Rev. Senhor Bispo

—Quem? quem chama a estas horas seja co-

mido dos cães...
—

Abre, Pedralvar, pela tua vida... Sou a tua

senhora, sou Dona Dorothea de Gucvara... Abre

presto...
—Vae-te em má hora borrachol... Se saio...

por minha fé, que te rebento.

—Sou Dona Dorothea... Abre. Não me conhe-

ces pela voz?...

N'uma praga enrouquecida, de medo, Pedral-

var respondeu, resmungando, e em vez d'abrir su-

biu novamente a escada... A resuscitada tornou

a bater. O austero casarão parcceu rcanimar-sc an-

te o terror do escudeiro que o atravessava transido

com um calafrio pela espinha. A aldraba insistiu

apressada e logo no pateo se ouviram passos, cor-

rerias, cochichos... Afinal, o portão marchetado de

ferro range nos gonzos abrindo-se de par em par,

emquanto um grito de espanto sahiu da bocca ver-

melha da aia Lucigiiela que segurava um pesado

candelabro, que deixou cahir apavorada, quando

frente a frente, encarou com a defuncta...

Passado algumtempo, Dorothea, vestida já de

velludo genovez, a coma entrangada com perolas,

sentada no escabello almofadado, ao pê da janella

larga, recordava que tambem Henrique de Gueva-

ra, seu marido, gritou ao encontra-la; gritou e re-

trocedeu!... Não era d'alegria o grito, mas de pas-

mo... De pasmo, sim... a resuscitada não podia

na borda da janella e o queixo repousando na

mão, pensava d'outra maneira.

Desde o seu regresso ao palacio, dissimulada-

mente todos lhe fugiam. Dir-se-hia que o frio do

esquife e o ar glacial da crypta, adejavam em tor-

no do seu corpo. Emquanto comia, notava que os

olhos dos servidores e dos filhos olhavam de re-

vez as suas mãos pallidas e quando levava aos la-

bios seccos, a taca de vinho, os creados estreme-

ciam, como se achassem extranho que as almas

penadas, comessem e bebessem.

Dona Dorothea voltava d'esse paiz mysterioso

que as creanqas desconhecem mas que apavorada-

mente advinham... Se as suas mâos pallidas procu-
ravam affagar os coracôes loiros de Felix, o peque-

no, retrahia-se, desviava-se, sem côr, a evitar com

O

e pro

Rev."1

o
D

O

D
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medo, aquelle contacto que lhe gelava o sangue, e O

á hora sinistra do anoitecer, quando parecem dan-

gar as figuras dos tapices se Dorothea se cruzava

no pateo, com Dona Clara, a creanqa, corria espa-

vorida, como se fugisse d'uma visão maldita.

Por seu lado, o marido, — embora mostrasse

por Dorothea um respeito e um carinho que espan-

tavam—jamais voltára a enla^ar com o seu braco l

orte, aquella cintura delicada. Em vão a pobre re- §

MACAU—Depois de pontifical celebrado por occasiåo do 50 anniverario da fundaqão da Confraria
de N. Senhora da Esperanqa na parochial chineza de S. Lazaro

Entre alguns membros do clero e da communídade chineza vê-se S. Ex.~ /?ev.""' o Senhor D. João Paulino,
venerando Bispo de Macau. A' frenie a banda do rev. P. Jacob Lau.

suscitada alegrava o azul doce dos seus olhos, se- =

meava de perolas as suas tranqas, e ungia o seu □

corpo com perfumes do oriente...

Atravez do carmim transparecia a palidez û<_

cera no rosto immobilisado da mesma expressão
cadaverica e d'entre os perfumes, sobresahia um

cheiro humido de morte. Certo momento, a resus-

citada, acarinhou seu marido a vêr se seria repelli-
da e D. Henrique, embora se deixasse abracar pas-

sivamente, não pode evitar que os olhos dilatados

de pavor, mostrassem com magua sua, o terror do

seu espirito. E n'aquelles olhos, outr'ora galantea-

dores, atrevidosdeluxuria, adivinhou Dorothea uma

phrase que lhe bailava no cerebro invadido já pelos

primeiros rebates da loucura.

—D'onde voltaste não se volta... D

Tomou cuidatíosamente as suas precauqôes. =

frQf
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Á sua ideia, devia realisar-se por tal forma,

que jamais fôsse suspeitada e para sempre ficasse

no eterno segredo... Procurou o molho das chaves

da capella e mandou fabricar outras eguaes, a um

joven ferreiro que na manhã seguinte partiria com

o tercio de Flandres. Quando teve nas mãos as cha-

ves do seu sepulchro, sahiu uma tarde sem ser vis-

ta, coberta com um manta e entrou na egreja pela

porta falsa, escondendo-se na capella do Chris-

to... Quando o sacristão retirou, fechando o templo,
Dona Dorothea, tomou um cirio do altar, e desceu

lentamente á crypta... Abriu a porta que em segui-
da fechou por dentro, apagou a tocha com um pé
e estendeu-se no chão...

CONDESSA DE PARDO BAZAN.

BILHETE5 P05TAE5
II

O T^lsrGr-O

Paris, 12 de janeiro de 1914.

reinado do tango, a celebre dansa de

origem argentina mas nacionalisada

franceza, acaba de soffrer um rude gol-

pe. Como, ha pouco mais ou menos
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MACAU—Hymno Nacional da Republica chineza, compostQão do rev. padre Jacob Lau e por elle offerecido
ao Presidente da Republica, Yuan Shih Kai



uma centena d'annos o alto clero francez fizera pa-

ra a valsa, agora o Cardeal Amette, Arcebispo de

Paris acaba de condemnar o tango e hontem em

O
D

MACAU-Padre Jacob Lau, illustrado

professor de musica e da lingua

anglo-simica no Seminario de S. José e

auctor do primeiro methodo

de musica europeia para chinezes

todas as egrejas, os padres, ao fim da

missa transmittiram aos fieis a ordem de

Sua Eminencia.

E como a grande maioria dos fran-

cezes é catholica e os parisienses calho-

licos praticantes e amadores ferventcs do

tango creio bem que nos salôes mundauns

em que elle se dangava csm furor, a deso-

laqão será enoraie.

O tan.po cntrára nos costumes pari-

sienses; era mais boulcvardicr quc aigcn-

tino e conta-se mesmo que, quandoelle

comeqoua scr dansado, alguem n'um /;.//'-

le, pediu a um rapaz argentino, dansarino

de fama, chegado de fiesco a Paris para

dansar o tango com uma das mais gentis

artistas parisienses, alegando que sendy
elle argentino o devia dansar na pcrfei-

qão, ao que elle retorquiu: ha poucos

dias ainda cheguei a Paris c não tive por-

tanto tempo para apiender... a dansa do

meu paiz!

Por toda a parte, nos cafés, nos res-

taurants, nas casas de chá, nos theatros,

em «Montmartre» e nos «boulevardes», uo

«faubourg Saint Germain» e no «quatier-

latin» o tango tem admiradotes ferventes

e não se pôde caĩcular o desprezo que as

graciosas parisienses sentem por quein

não «tanguizar» um pouco. Creou-sc mes-

mo o verbo «tanguer» para a nova dansa

e o immortal João Richepin, o poeta do

«Chemineau>, fez a sua apologia brilhan-

te n'um discurso proferido nem mais nem

menos que na Academia Franceza, e aca-

ba de fazer representar no «Athenée» uma

comedia intitulada «Tango» de collabora-

i(_=:

D

O

cão com M.mc Richepin. Os doîs personagens prin-

cipaes da peca, os principes de Lusignan, dois jo-

vens recem-casados... muito pouco amorosos um

do outro, acabam por se adorar depois de terem

dansado uma sô vez o tango.

Os imperadores da Allemanha e Austria já ti-

nham prohibido os seus officiaes de o dansarem

fardados e creio que os Bispos catholicos norte-

americanos tambem prohibiram já o tango como

sendo uma dansa immoral.

Na Inglaterra apenas no verão passado se co-

meqou a dansar o tango, nos theatros e restau-

rants mais em voga, mas na maior parte dos salôes

da austera aristocracia britannica nunca elle teve

entrada.

Debateu-se mesmo nos jornaes entre senhoras

das mais illustres familias londrinas, o facto de

não deverem ser frequentadas as casas onde se

dansasse o tango.

Agora o Cardeal Amette deu-lhe o golpe de

morte mas creio bem que os professores de dansa

muitos dos quaes cnriqueceram á sua custa, inven-

tarão uma nova danca que venha substitui-lo. A

não scr que adcptem o nosso «fado» e nâo mc es-

MACAU — 0 rev. Dr. Antonio José Gomes,
vice-reitor do Seminario de S. José, e seu sobrinho o distincto

alumno Adolpho Maria Tarroso Gomes, natural
dos Arcos de Val de Vez
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pantareî se no proxîmo inverno o «fado» tiver as

honras de dansa «Chic» e o «Pintor» e mais socios

e socias montarem aqui cursos de fado a 100 fran-

cos a hora e fizerem conferencias nos chás da moda.

JOÃO DA ROCHA PARIS.

Arêna dos ]Movos
000

PELA ALDEIA

A natureza c mestra da arte.

!*ULGO tambem sêr,— desculpem-me se as-

sim não pensam,—a panaceia de todos

os males, o encanto da alma e dos

sentidos...

Como não é ambiciosa, confia ao observador

attento as provas inilludiveis e seguras de uma cor-

recQão esthetica de linhas e de angulos, mostra ao

natural a severidade e escrupulosidade das formas

e do claro-escuro, o relevo frisante ou Ievemente

esbatido das mais pequenas coisas, as côres carre-

gadas e proprias, os cffcitos e disposicôes das

imagens.
E' toda uma gamma de graduaqôes de luz e de

severa precisão.

E' um scenario magico, extcnso, um kaleidos-

copio brilhante, que instiga ao aperfeiqoamcnto e

quc insinua expressão. Na configuragão dos objc-

ctos, tia uniformidade rigorosa das particularidadcs

a concepQão clara da pcrfeiqão e da realidade. Ha

formas bellas, ideias variadas, scgrcdos de effeito,

O

o

PELA ALDEIA—Um semeador

assumptos de sonho e imaginacão. Vu'l encantos de

arte. Tudo eloquente e magistral.

Cantos de aves, choros de agua, aromas cle

flôres, murmurios de levadas, aspcctos de esguias

arvores, a solidão dos cerros, o descrto dos mon-

tes, são delicias que encantam a alma c os scnti-

dos, que inspiram e que commovem...

A tocante e simplcs
vida do campo sensibi-

lisou de tal maneira o

espirito incomparavel de

Vírgilio, o grande mes-

tre, que o levou a as

signalar n'um assenta-

mento firme e investi-

gador nas suas Gcorgi-
cas, todos os trabalhos,
todas as impressôes, to-
dos os effeitos.

A Iuz esparsa cm to-

nalidades, a graca, o

"ithmo, o colorido, re-

velam em perfcicão uma

clareza, uma sublimaqão
dc sentimento.

Revive-se e sente-se

uma vida agitada:

PELA ALDEIA—Ponte romana

Despertai, pois, _ ágeiscampo-

[nezes,
instruidos na bella Agricultu-

[ra...
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PELA ALDEIA—Um moinho

Ô meu companheiro

quebrando o silencio

que nos acompanhava,

principia na sua lingua-

gem clara e simples de

estudante exemplar, re-

cordando passagens em-

polgantes e epicas dos

Lusiadas, accentuando

com emphase e enthu-

siasmo uma pequena

phrase que de certo im-

pressionou o seu espiri-

to poetico e romantico:

—vêr os bercos onde nas-

ce o dia.

Vamos vêr, amigo,

n'este olympico retiro

do Minho, (mesmo sem

consentimento de Bac-

cho), os berqos onde

nasce o dia e onde re-

pousa socegadamente a

noite, velada do alto

pela facuda lua.

Esses bercos são de

plumagens macias e de

Solicitando a

companhia d'um

amigo, d'aquel-

les amigos segu-

ros que fazem a

verdadeira feli-

cidade, kodak

severo e indis-

creto em riste,

prompto a co-

lherqualquerfla-

grante fracasso

ou involuntario

delicto.partimos
em tarde branda

e lavada, porca-

minhos margi-

nados de peque-

nas casas de te-

lhado chato, por

onde espumeia
umaneblinaden-

sa e baixa, cor-

rendo ao longo

das campinas

humidas, segui-
PELA ALDEIA—Lavrando

dos de outros encobertos, devido ás pôdas, por D

lac,os perigosos de videiras seccas engatadas por

espiraes seguras de gavinhas, á mistura de gara-

vetos e guissos, onde mirra alguma folha teimosa,

ainda presa.

Cabecas erguidas ao sol que brilha como po-

lida patena de ouro, vamos admirando o que mais

agradavel se nos apresenta.

\n*C____

albalas de vldrilhos de prata e rosa, de fôfo ar-

relvado, beijados pela branda aragem e bafejados

pelo quente Apollo.
Enlacando o braqo do meu companheiro, se-

guimos calados a presenciar esses claros e lisos

campos, desbravados a custo pelo seu amigo, ami-

go que se desdobra em cuidados, e que lhes dedi-

ca uma parcella do seu amor.
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Åtravez os lo-

gares alargados
onde se perdem
as harmonias, no

intimo aconchego
dos pequeninos

logarejos alvura-

dos pelo debil vi-

ver do sol, como

formigos de festa,
no enleado das

simplescasas, em

verde carregado
das trepadeiras,
no desmantclaclo

de um mtiro onde

pelos intersticios

foge a hera em

saudades, no tris-

te arido dos mon-

tes, parece ouvir-

se a voz mystica
das ruinas, as-

sombrar o respei-
to divino, e domi-

PELA ALDEIA-Margeando

nados, magnetizados vamos contemplando surpre-
sos a maior e mais incomparavel obra d'arte c de

belleza, onde ha te-las deslumbrantes, vivas e

frescas, harmonias puras, eclogas, idylios, trage-
dias, e onde os maiores artistas copiaram as suas

melhores creacôes.

Paramos.

O kodak apanhou rapido um quadro formoso

dc luz e vida, de frescor c graca:—uma Iavragem.
Examinemo-la.

Com diligencia homens lavrain um campo

de estrume espalhado, onde sobem, enxotados pc-

lo chover da semente arremessada aos punhados

por toda a extensão do campo, bandadas de passa-

ros que cruzam desordenados o Iimpido espaco,

O

PELA ALDEIA—Um trecho do rio

saturado já de um cheiro activo de curral. Dois bois

magrotes pucham pesada charrua de alveca larga,
soterrando na dura terra a negra relha que a es-

brava em grandes sulcos, envolvendo no seu seio

quente e procreador as sementes e sustentos, guia-
da na rabica com proficiencia, como chauffeur o
seu «auto», por lavrador côrado, de suissas em fôr-

ma de bacalhau, claro na sua camisa de linho bor-

dada aos favos e desapertada no pescoco, para

com os seus berros estimular ao trabalho os man-

sos bois, que do lado são estugadps por um rapa-

zola sadio e gorducho.

Quando transpunhamos, na retirada, uma velha

ponte,—desdentada e feia, onde em baixo, atravez
a sua garganta pequenina, a agua côr de porphyro

brilhante pelo acceso do

sol, gargarejava ruidosa-

mente,—uma guapa lavia-

deira deteve-nos, com um

pedido:
—

Senhores; tiram-me o

retrato?...

-Para que deseja a

menina o retrato?— inqui-
rimos.

—E' para... o meu...

—Namorado. Muito

bem. Mas em paga do tra-

balho que vamos ter, ha-

de nos dar essa linda flôr,

que orna o seu peito.
Sim?l

Fixou o seu olhar lan-

guido de amor no correr

manso das aguas, inclinou

o corpo levemente ao la-

do esquerdo, arcou lenta-
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i-iente o bra^o direlto meio arremangado, com o

pollegar apontou no peito a flôr e com um sorriso

que lhe trouxe ás faces o carmim legitimo disse :

— Esta flôr é . . . um precioso thesouro!

LISB0Â--Â parede ferro-viaria

o

ALCANTARA—A Guarda Republicana guardando a linha

Com um saltinho de pega des-

viou-se sem dizermais, rocagando

pelas areias finas, apôs cada pas-

sinho seu, a cauda pregueada da

sua saia de flanella riscada, cm-

brenhando-se como dryadc pcr-

seguida n'uma coutada frondosa c

verde . . .

Tinhamos perccbido.

A agua côr dc porphyro gar-

garejava semprc . . .

No alto, ao longc, principiava

a ouvir-se voz atenorada c sua-

ve . . .

Ao fundo, no occaso, uma lis-

tra ignea projectava csbatidos ar-

dentes . . .

A. V.

ALCANTARA

vida imtens*.
000

(PAGINAS D'ALÉM FRONTEIRAS)

lucta eleitoral, em Hespa-

nha, promette ser agita-

da, fertil em violencias e

desmandos, attingindo tal-

vez, dentro de breves dias, um aspe-

cto de inquietante gravidade para o go-

verno.

Romanones, ca<;a e propagandeia

as suas manhas ; as juventudes mau-

ri.-tas, agitam-se irritadas n'uma luct .

tenaz; Garcia Prieto — grande de Hes-

panha e marquez de Allucemas por

graca regia
— aperta effusivamente as

mãos democraticas... reformistas, de

CAMPOLIDE—A Guarda Republicana accendendo fogueiras

C__\

Um descarrilamento

Mclquiades Alvarez, preparando-
se para a lucta c este, por sua vez,

que affirmára, no banquete cele-

bre de Madrid, o seu ingresso no

monarchismo, declarou ha dias

cm Alicante, que por disgustos ele-

ctorales se conservaria no campo

republicano. Conta-se umcasocu-

rioso acerca d'cste rigodon poli-

tico do caudilhoReformista. 0 seu

encontro com Affonso XIII estava

scndo habilmente preparado. Uma

senhora de Madrid, titular, pala-

tina, daria uma grande festa, por

estes dias, honrada com a assis-

tencia de cl-rei c para a qual, se-

ria convidado o iniransigente D.

Melquiades, que n'um dado mo-

mento, casualmeute, claro está,

seria apresentado ao monarcha
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hespanhol. Pois na volta d'Ali-

cante, o propagandista asturia-

no, fez discretamente constar á

dona da casa que seria prudente
adiar a festa. Este facto, que

nada tem d'extraordinario, dá

no entanto a justa medida clas

profundas dissencôes que a aber-

tura da campanha eleitoral está

provocando.
O proprio ministro da Gu-

bcrnaciôn, viu-se na cruel ncccs-

sidade de levar aos tribunacs

alguns jornalistas, que fizeram

publicar ardilosamente uma car-

ta sua, dirigida ao ex-ministro

liberai Suárez Inclán. Esta carta

que é falsa, habilmente forjada

para produzir escandalo, acon
CAMPOLIDE— Os grevistas empurrando as carruagcns para o desvio
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BRA^O DE PRATA—Os ferro-viarios c a Guarda Republicana

guardando o material do «?ud-Express »

selha aquelle homem publico a fazer

todas as tranquibernias possiveis,

na eleicão d'Asturias.

0 conde de la Mortera, o filho

querido de Maura, parlamentar illus-

tre, que ha tempos se notabilisou

com o seu discurso sobre a questão

marroquina, affirma n'um artigo com

toda a auctoridade do seu nome e

cla sua situagão que a união com Da-

to é impossivel, que os conscrva-

dores cstão como sempre, sob a egi-

de politica de Maura, e termina, atc-

cando vivamente o presidente do

conselho.

Em Hespanha, está-se produzin-

do, agora, um phenomeno politico,

a que poderia chamar-se a incenera-

cão dos partidos, egual ao que se

produziu ha annos em Portugal. Ali,

os partidos esphacelaram-se por ques-

tiunculas pessoaes, amb'côes, odios,

paixôes mesquinhas, que apartavam os

homcns ; aqui decompôe-se pelas mes-

mas razôes mas com a aggravante de

ser o proprio rei que, com a sua po-

litica contemporisadora— fomenta e am-

para essa differenciac,ão.

O partido liberal está desfeito,

csquartejado, decomposto em grupe-

Ihos; o conservador, unico que até

agora mantinha a sua intcgridade, está

profundamente dividido e assim todas

as nuances partidarias, soífrem do

mesmo mal, não fallando já nos re-

publicanos onde cada caudilho tem

a sua fr.cqão.

A lucta vae ser renhida, pcrigosa

para o regimen, tanto mais, que todas

estas divergencias surgiram do crite-

MALVEIRA—A estacão gjardada pcla Guarda Republicana
e um grupo de ferro-viarios
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rio politico d'Affonso XIII, na solucão leviana da

ultima crise. Maura ficou de fôra, porque o Rei

com toda a sua valentia indiscutivel, não se atre-

veu a entregar-lhe o poder, para condescender com

os avancados e não resolveu a questão. Deixou-

O

O

MAFRA—A machlna descarrilada

e que o paiz não quer. A guerra de Marrocos, é

positivamente uma das mais graves questôes que

preoccupam o govemo de Madrid.

A Hespanha inteira, quer socego, quer traba-

Ihar, quer progredir. Os milhôes que a quixotesca

aventura absorve, fazem falta á itn-

mensa steppe castelhana, inculta, ar-

dente, abrasada de séde !... E o pro-

blema assume agora um delicado e

perigoso aspecto, com a transferencia

dos recrutas para as guarni^ôes da

Africa.

Todos os dias, os comboios le-

vam centos de rapazes para a guerra

e por todas as estagôes, por onde pas-

sam cantando, rindo, victoreando a

Patria e o Rei, n'essa inconsciencia

admiravel que é o germen dos he-

roes, o povolcu que se agglomera

para vê-los—mães, mulheres, noivas,

amigos e indifferentes— tem esta unica

phrase, que muitas vezes, muitas,

vem cortada de lagrimas:

se ir nas aguas turvas da tran-

sigencia e mais uma vez adiou

a solugão politica.

A Hespanha, está n'este mo

mento a bracos, com graves pro-

blemas, que a questão partidaria

entrava e difficulta. A sua apro-

ximacão com a Inglaterra, que

Ihe abriu as portas do concerto

europeu obriga-a implicitamen-

te, ao augmento dos seus rcdu-

zidos effectivos navaes, o que

sobrecarrega extraordinariamen-

te os seus orcamentos. O accor-

do com a Franca impôe-lhe,

quasi, uma mobilisacão constan-

te de tropas no Riff, que é supe-

rior ás suas forcas economicas
SACAVEM—9 comboio que seguia para o Porto, descarrilado

SACAVEM- Mais carruagens descarriladas
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—Pobritos, van al matadero!...

Elles, lá seguem cantando a

sua prabiana, as suas jotas, a

muinêra, as guactras, despreoc-

cupados felizes, dando um gran-

de exemplo de sacrificio aos

maioraes da politica, que pelos
mcntideros de Madrid, cuidam

mais da egrejinha eleitoral, que

dos interesses da Patria.

E essas canqôes, esses risos,

que escondem tanta saudade,

tanta lagrima, são a garantia de

que Hespanha dominará a crise,

porque não liquida, não abate,

n'uma nacão que tem caracter,

e aquella abnegacão, aquella

alegria perante o dever a cum-
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prir, é uma poderosissima ma-

nifestagão de caracter collecti-

vo...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

Fastos do

Catho.icismo
GOO

A egreja anglicana vae

desapparecendo.

No seio do anglicanismo suc-

cedeu recentemente um facto que

deve causar muito regosijo aos

catholicos, e que demonstra o

estado de dehiscencia em que

actualmente vive a seita angli-
cana.

Para ampliar os traba-

lhos de propaganda na

Africa Central, os bispos

protestantes de Uganda e

Monbaca c convocaram

uma conferencia á qual ac-

cudiram missionarios de

cinco seites independen-
tes da egreja anglicana. 0

bispo de Zanzibar protes-
tou perante o arcebispo
de Canturaria, e é apoia-
do pelo que chamam «al-

ta egreja», e os dois bis-

pos mencionados teem a

seu favor a parte «evange-

lica» da que é conhecida

com o nome de «baixa

egreja» .

Os fieis da alta egre-

ja procuram occasião pro-

pria de chegar a um ac-

cordo com a Egreja roma-

na e unir-se a ella: em-

quanto que a outra com-

bate intransigentemente tal união.

Agora a Egreja anglicana está dividida em dois

campos hostis. A «alta Egreja» dêu já, e motivou,
muitas conversôes á egreja catholica sendo consi-

derada filha prodiga da romana, á qnal não se atre-

veu ainda a fazer acto de completa submissão.

0 catholicismo vae desapparecendo... pois não

vae?

SACAVEM—A locomotiva inc.inada sobre a Hnha

(Clichés do nos so cor. phot. em Lisboa.)

PORTO,— 0 primeiro comboio de explora^ão que sahiu de Gaya

o
D

Dois

(WM

mn annos

ooo

depois

íjSyM. dia visionei, n'um sonho, n'um delirio,

O corpo de Jesus, em pé, sobre o Sinai;

Aureolava-lhe a fronte o nimbo do martyrio,
Ia por sobre a terra a dôr qu'inda ora vae.

(Cliché de ... Azevedo, phot. da «Illust. Cath».)

Amortecia a luz... E a palíidez d'um cirio

Banhava tristemente aterra, que o attrahe;
E ao vêr o mundo assim, franzino como um lirio

O meigo sonhador soiuca, treme e cae...

P'ra quc préguei então o amôr á humanidade?

E dizendo assim—ia cahindo a tarde—

O pallido Rabi, o lyrico Jesus

Desfaz-sc commovido, angelico, innocente,
N'um pranto convulsivo, electrico, fremente
Como outr'ora Maria chorando junto á Cruz...

D

O
Braga.

Ramalho de Barros.
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MflTTOSINtíOS - fl qiiesîão da Camara com a

CoinpaDbia Carris

Apesar dc iodos os esforcos empregados, ainda não teve solucão o conflicto abcrto entre a Companhia
Carris e a Camara Municipal de Mattosinhos.

Os carros electricos na estada de circumvallagão

íj=D_^
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0 povo gosando ^espectaculo

/llustragão Catholica

(Clichés do phot. am. sr. Munocl Gaina.)
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