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Batendo á porta...

NO
limiar do novo enno o myste-

rio deixou levemente o seu ne-

gro mento de sombre, ebendonedo.

A esperence que cresceu do nosso

peito, elmo lirio reel, ne hore decisive

em que, pobres mendigos da Fortuna,

betemos eo portico de oiro. — solugou

e nosse supplice...
E es portes do mysterio, renge-

rem nos gonzos lentemente, e ebri-

rem-se...

Ande ver, creanca, anda ver como

é escuro o palecio que sonheste quen-

do, eo fiteres es ultimas folhas engei-
tedes nos etalhos do inverno. ao frio,

e vendo e fome e ledrer pelos cese-

bres como os lobos sombrios de mon-

tenhe, tu consolevas o proprio core-

cêo entristecido, repetindo beixinho,

como em prece : — Pere o enno I Pe-

ra o anno !...

E rezaves, como nôs rezemos. pa-

ra que o Menino JeSus depuzesse nos

teus sapatinhos a linde prenda d'um

anno novo cheio de brinquedos pare
; ti, cheio de felicidade pare nôs!

Felicidede I Ai quem e dére na mi-

nha mão, Suspirava o poete doente,

vendo-e fugir, fugir, para bem longe,
como a ultima andorinha, n'um céo de

azul a desmaier...

Ande ver, creence. ende ver, tu

que 'não conheces. senão em muito

pouco, o muito que nôs choremos já,
anda ver a escuridão em que ador-

mece o teu pelecio —- escuridão funda,

sem estrellas. e vem ouvir e voz rou-

ce do graftde doido, do homem em guerre, e cen-

ter ume ballada de dôr e raiva entre longos mur-

murios de saudedes do que elle foi em creanca,

como tu és no berco de plumes'brancas do teu

sonho de pureza, entre lágrimas de melancholia,

que a teus ølhos, creance, não borbulhavam ainda,

e que vão cahir sobre a sepultura dos dias que

não tornem...

Anno novo I Tudo escuro, fudo mysterio. No-

vo em quê ? Não o sebemos. Novo em desgos-
tos? Novo em prentos? Ah! que não venhe en-

tão e ter comnosco, porque novidede não nos

trerá, tente illusão desfolhamos

jé pelos outros ennos que, como

elle. novos chegaram e afinal ti-

nham o mesmo aspecto de ve-

Ihos, como o tempo, e a mesma monotonia ta-

citurne das coises que marcam os passos ras-

gados e certos da eternidade, como as horas...
E assim pensando, nos deixamos ir ne cor-

rente de incerteze. Mes bemdita seja a incer-

teza... Ella é como es nesgas de céo claro na

tormenta. Por onde ella passa a esperanca ain-

da floresce. Todos ememos a vida, não pela
elegrie que elle nos dá. triste e parca esmola,
mas pelo lindo sonho de conquista que levan-
tamos hoje sobre o que o die d'amanhã será

para nôs... Por isso a fatalidade, a curva se-

vera d'nma sentenfa mortel e que se não foge,
nos etterre e nos repugne.

Por isso repellimos com horror e fatelide-
de, o livido espectro apavorante de seculos
sem luz e sem ideal superior, em que o espi-
rito andava preso,

— o Prometteu tia lendal—
ás algemas de oiro do prazer e da orgia.

Já se não vê, não, esculpido nos frisps dos
templos o Anenkê brutel da mythblogia helle-
nica. — e por isso tu rezas, rezas sempre,
creanea, porque a esperanca é a irmã que o

Senhbr te concedeu pare conforto. ainda que
o infortunio assombre, como uma aze negra
etravessando o luar calmo, a placidez dos teus
olhos. em orafão erguidos !

E o enno-novo, se nos torlura como as

grandes e terriveis interroga?ôes que pairam
sobre a vida, mostre-nos em compensacão o

valor. o alto valor de fé, porque elle não é
mais do que o rumo certo de ume esperenga.

Como nôs, os que padecemos o cal vario
da desillusêo, nos sentimos bem quendo reze-

mos comtigo, creence, e tua piedosa oracão eo

Senhor dos nossos dias. do nosso futuro, ao
Senhor do anno-novo !

cntão já não tememos a cscuridão em que
adormece o teu palacio, porque cremos na hiz

que vem do céo. nem contemplamos o longo
manto que o mysterio deixouno limiar do an-

no-novo, porque sabemos bem quê elle é bran-
co, como o almo lirio real do teu sonho,
creanca, e que apenas nos parece negro, pela
sombra que a tristeza do nosso olhar sobre
elle espargiu ! . . . F. V.
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(Interregno)

'MA cesa editora de Milão vee edi-

tar os sermôes, em italiano, do
P.e Antonio Vieira, que outr'ora

fizeram a delicia da Roma purpurada, a Roma selecta e erudita dos

theologos e dos prelados. Esta manifestacão amevel de respeito pe-
la ofara do grande orador sagrado seria uma gentileze enternece-
dora. se nãb fosse um acto de verdadeire justice. Glorie da tribu-
na, mestre da Jingua, Vieira não é honrado com a vulgarisecão de
sua obra, porque é precisamente a sua obre extreordinerie que hon-
ra a iniciativa sympathica dos editores de Milão.

Ignoro se os sermôes proferidos em Roma contêm allusôes po-
liticas. como muitas das suas ora?ôes recitadas em Lisboa e que
são um precioso subsidio para a historia politica do lempo. Por-

que Vieira. ajém de prégador admirevel. foi polifico e diplomete con-

ANNO II

PRADO—Enfrada da Casa das Fonfainhas, de que é propriefario
o snr. Ånfonio J. Rodrígues

summedo e, muito embore quesi ignoredo einde, este duplo aspecto de

sue brilhantissima gentileze, nêo sei se mais admirar o classico reno-

vador do lexicon, arrebatendo e multidão com e sue pelavra inspira-
da, se o diplomata frio, negociando em Roma. em lucta aberte com

o embaixador de Hespanha, Duque do Infantedo, (que o emea^ou

de morte) o casamento do principe D. Theodosio com a filha de

Filippe IV, que nos assegurava a posse da corôa d'Hespanha ou sa-

hindo triumphante das contendas com Mazarino, que nos ameagave,

feroz.

A sua vida, inquiete, etfribulede, semeede d'odios, d'invejes e

d'intrigas, hoje no Pa^o, valido, conselheiro dos Reis, inspirando,

dispondo, emenhã nos confins do sertão americano. semeando e fé,

foi um longo suderio de injusticas e de vingancas.

i/lustracão Catholica
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Com a morte <le D. João IV, os inirnigos-
cresceram, fortificaram-se e teceram-lhe, seguros-

do exito. uma nefande íntriga que o levou para*

o desterro. Vieira, abendonedo então em Coim-

bra, converteu-se n'um partiderio ecerrimo do

embicioso D. Pedro. mes triumphente e revolur

Cão, que tanto ajudou com a sua palavre, o ge-

Ihardo infente, sô teve para o mestre e defen*

sor uma patrca magnenimidede:—commutou-lhe

e pene de desterro. mas abendonou-o eo& seus^

detrectores, não lhe restituindo o antigo pres-

íigio. Novas intrigas. novas calumnias, fizerami-o

emigrar e longe, abandonado. no exilio, ainde

sob o jugo perseguidor denredos e inimizades,

ecebou, na Bahia, a sua vida atribulede.

Foi no reinedo de D. Joêo IV que meis

brilhou como diplomata, que a sua vontade de

politico, orientou. impoz. Inferveio em todes es

negociecôes do tempo. Errou talvez na Hollan-

da mas a prudencia habilidose, a estucia intel-

ligente com que em Peris contrariou o perigoso.

PRADO—O snr. Anfonio José Rodrigues e

familia na sua casa das Fontainhas

projecto do cardeel Mazarino, que pretendia
casar D. Theodosio com Mademoiselle de Lon-

geville e confiar a regencia do reino, até á sua

meioridade, ao principe de Condé, sendo o Rei

forgado a partir para o Brazil, rehabilitam-o de

possiveis erros passados.
Oxalá elle pudesse meis terde representer-

nos em Peris, quando depois de desesfrose

guerro de successão. e Frence e e Hespenhe
fizeram na ilha dos Faizôes, aquella vergonha

Na . quinta das Fonfainhas

diplometice que Volteire clessifice d'infemÉa-,

nas suas Carfas Polificas.

Pudesse elle discutir muitos annos depois
com o manhoso Tayllerend e talvez nos tives-

se poupedo, a amee^a de Fonfainebleau, depois
do convite forgedo eo bloqueio continental e a

visita, pouco agrede.vel, do desmorelisado exer-

cilo de Junot...

Mas o grende oredor, ha múito já quedor-
mie na sua campe resa de missionario. O ini-

migo é que, sempre alérte, não esquecia o. odio

velho e emeecava, ameaceva... Mas não haque
extranher! A Fren^e teve sempre pere comnos-

co d'estes genlilezes; nôs. é que nem sempre

tivemos homens como este. para lhe contrariar

os manejos...

Pa^o Episcopal,
21—XII—914.

J0SÊ DE FARIA MACHADO.

A/as guerras de opiniôes e nas guerras politicas, cada

um, parecendo-lhe vêr a virlude do seu lado e o crimeno

campo inimigo, repufa fodos os meios legitimos para che-

gar aos seus fíns, e infringe sem escrupulo fodos os princi-

pios dajusfiga. e fodas as regras da moral.

*&7$Kz7r&,
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E appareceu um grande prodigio
■ij >'■■■. :,'■■•:■': >■ no céu: Uma rtmlher veslida de sol,

tendo a lua debaixo dos pés, e na

> ■

y>[ sua cabefa uma corôa de*doze es-

trellas. — Apocalypse.

um mome que vibra como harpa
eolia. fcm sons que resoam no mais

;'intimo do nosso ser e nos trezem

é memofia horas deliciosas que, por vezes, pas-

Jnteríor da capella da casa das Fontainhas

Pompeie-e-Nova, brotou d'uma gra?e da

Virgem Marie. feite ao celebre advogado Bar-
Itholo Longo. Um lampejo de luz divina tirou

>das trevas e elme d'um impio deante da Ima-

gem bemdita de Senhora do Rosario. E elle,
como agredecimento do seu coracêo, offereceu
a vida e os haveres á Mãe de Deus.

A ultima vez que visitamos este marevilhoso

Sanctuerio. ume erupcão do vulcão na sua im-

petuosa furia, destruira povôa^ôes inteiras, sem
eo de leve tocer ne cidade de Marie.

Tremie e terre, sons roucos etordoevem os

eres, clerôes fulvos tingiem o poente ; mes o

céo azul, imagem d'AquelIa que é e flôr dos

campos e a agucena dos valles, parecie ne sue

belleza serena convidar-nos á pez. Ouviem-se
clemores do lado do templo : era uma multidão

compecte de romeiros, que pere elli se dirigie,
pedindo profeccão A'quella que é o Perpefuo
Soccorro.

Trenquillos seguimos equelle fila de gente
que sempre em tempos calemitosos pedie auxi-

lio á Sentissime Virgem e de lá volteve soce-

gede pere os seus lares.

O vulcão epezigueve-se com o orvelho do
céo . . .

O velle de Pompeie é um deslumbremento
uma miregem parasidieca; estende-se graciose-
mente desde o sopé do Vesuvio eté eo mer de

sephire onde o céo reflecte e sue belleze tode
e sem rival.

Napoles, e cidede fão marevilhose, que eo

vêl-a esquecemos o resto do mundo. taes os

seus encantos fascinadores. desponta lá eo lon-

ge. mirendo-se veidose nes ondas pures do

Mediterreneo, que a embele com os seus me-

revilhosos cantares de sereia. E n'este paraiso
vivem homens que se esquecem de louvar a

Deus!

Mas o monstro pevoroso que perece inve-

jer e ferra por haver fão rico thesouro enfure-

cendo-se fez tremer equelles que lhe ficem pro-

ximos de pata infernal.

samos junto d'aquelle sancfuerio,

onde e fé escreveu o seu meis bel-

lo poeme, nos mermores e nos bron-

zes, nes teles e nes pedreries riquis-
simes, que edornem o megestoso

templo, consegredo é Virgcm do

Roserio. Elle esparge alli. como o

sol, os seus raios beneficos e aco-

Ihe debaixo do seu manto prote-
ctor as creancas orphãs e os pobres
filhos dos encarceredos.

A infencie desvelide cresce é

sombra d'este esplendido sanctuario

entregue aos cuidedos dos beneme-

rifos filhos de São Domingos.
Floresceu este oasis da caride-

de christã n'uma terra ennegrecida
pela candente lave eo pé do Dre-

gêo, vomitando fogo.

® ANNO II

A casa das Fonfeinhes visfe do cempo
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Pompeie einde hoje nos mostra com orgu-

Iho as suas ruinas de tantos seculos onde em

tempos eureos ella era a rainhe des cidades

quel otitra Bábylonia toda repleta de joias. de

perfumaries e de riquezes sem par, mas que

n'um dado momento a colera do Senhor tudo

abateu como em tempos mais remotos ainda o

fez a Sodoma e e Gomorre.

A historie levante apenas uma ponte do ex-

pesso véo para nos mostrar a tragedie do mal;

o coracão desfallece de horror, nem um vislum-

bre de luz suevise e nossa alme epevorade,
mes elli no sorridente velle de Pompeie temos

e esperen?e e elenter-nos—é a Senhora do Ro-

sario que sob o seu manto prateedo, ecolhe to-

dos que d'EIle se ebeirem.

Nossa Senhora de Pompeia

A historie d'este merevilhose devogão esfé

espalhade por todo o mundo — e Virgem de

Pompeie não vive em segredo, não se esconde

como e Senhora de la Salette, nas regiôes al--

pesfres onde es almas mysticas e vão procurar.

Os seus milagres aqui estão bem patentes
nos dons riquissimos aue a gratidão dos ho-

mens' alli teem ido offerter.

Mal se entre nb sumptúoso" témplo lîcâ-se

extesiedo deante da milagrose Imegem que ho-

je está adornada de joias preciosissimas, ura

O

diadema de briíhantes do rnaî* subíêo vdor

cinge a formosa cabeca de AÆaria, tendb sido

coroada por mm delegadodo'iminortal Leão AlIL

Um rosario de perolas formosissimas. pend'e
ík>s dedos da Vîrgero que Jfesus Infiãate segjira

nas suas divinas1 roãos.

E a sauda?ãe> do «f*j© Gatbnieli Ar& iW!a-

rio Cratie Ptetm. íê-se em lietíraíî' fuAgerates de

diaroantes aos pés da tela formosav répíeafenttfo*

<Jo a Mãe de Eteixs. Estreítas de bnîh^te va-

liossimas que e ramha de Safeá poderio iínreîoir

projectam raiosdte tuizesronlíicQlbrescotfno o Ar-

co-iris quandø' ©■ sol desporotai quali sorriso enĸ

tre as lagriroas.
Diamantes, nuibis, e pierolés,' são offertas

dos poderosos qiûe manifeîíam a sua feep> foias
assîm como os pobres em sacrificios,

são thesflrttfbS das suas ahnas

E de todasestas |oias e sacrificibs

Ella ffezr'o Seu RosariO' e tão grande
que do Céo á terra elle dhegaria com

as sauda^ôes que a piedade dos seus

filhos Lhe teem endeire$adk).
ÉlJla é a Virgemi dos Désampara-

dos. Senhora da Consolla^âo. Mâe de

Misericordia. Vida e Do^ura, Torre

de marfim... e de fodas as partes do

mundo vibram invoca^ôes que fariam

do seu Rosario a Escada de Jacob.

E Pompeia-a-Nove que nasceu nas

cinzas d'um grande destro?o é uro mi-

lagre continuo mostrando ás gera-

CÔes vindouras. que a Senhora de

Pompeia quiz fazer a Sua morada na

terra em que o perigo era maior para

avivar a fé dos seus filhos com os dons

das suas gracas.

Apparece Ella sempre nas calami-

dades com o Rosario. êm Lourdes pe-
dindo penitencia e oracão. em tempos
longinquos. durenfe o flegello que es-

solou a patria de S. Luiz, dando-o a

S. Domingos pare extinguir e hydra
infernal que fazie tremer de pevor o

mundo todo.

Oxalá que hoje na medonha hece-

tombe que esfé ensenguentendo e Eu-

rope. se lembrem que o Roserio serie

o melhor telismen pere ecelmer e ira

de Deus pela intercessão do Principe
de Pez. Christo Redemptor.

Pompeie é ume esperenge ne celamidade

mundial e em lettras fulgentes mostra o seu va-

lor — O Vesuvio, imagem do inferno com as

suas metralhes promptes constantemente para
destruir tudo quanto é bello ne sue furia infer-
nal não investe coptre e Imegem do Céo — a

Virgem Santissima,—a Senhora do Rosario—a

Porta d'Oiro a Quem todes as geracôes chama-
rão bemaventurada.

Maria Salomé.

•**■•
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f\ RECOMPBtôft
(Conto para creanpas)

Â neve amortalhara a rustica montanha.

Como um presagio triste,

Onde o Infortunio existe

E reina o Desconforfo,

N'uma choga arruinada a Miseria se entranha.

E é tal sua canceira,

Que o fogo na lareira

Em curto praso é morto.

Um longo anno findava em que o Luto e a Saudade

Envolveram n'um manfo

Feifo de dôr e pranfo,

Dois pobres orfãosinhos.

Sem dô, sem compaixão por sua fenra edade,

Roubara-lhes a Morfe

Do pae o bra^o forfe

E os maternos carinhos.

Lucfavam com a Fome. E quasi sem abrigo!

E sem recurso algum !

Recursos? Exislia um.

Mas... nem pensar em fal!

Haviam de vender esse presepio anfigo

Que elles tanfo esfimavam

E em frenfe ao qual canfavam

Na Festa do Nafal?!

A dar a seu irmão fodo o parco alimenfo

Resolvendo-se pois,

0 mais velho dos dois

Desistiu de ceiar.

Deifou-se acabrunhado e, fixo o pensamenfo

Na forma como havia

De passar oufro dia.

Forfava-o a velar.

Broga

O De subilo porém sobre a enxerga ajoelhou,

Ouvindo as badaladas

Solemnes, compassadas,
No bronze annunciar

Que esse anno se afasfava e que oufro emfim chegou;
Fez o signal da Cruz,

E o Menino Jesus

Invocou, a bradar:

A Vôs, que em rude palha esfaes tão mal deifado.

Queixar-me eu não devia.

Mas beija-Vos Maria.

A ferna Mãe querida,
E para Vôs frabalha o seu esposo amado.

Eu... vejo-me sem pão.

Sô co'um pequeno irmão.

Oh ! conservae-Ihe a vida !

Muifo mau para nôs foi o anno que passou.

Fazei que o novo seja

Melhor e que eu não veja

O meu irmão sojfrer.

Se me dessem trabalho!... Em busca d'elle vou.

Mas acham-me creanca

E firam-me a esperan^a.

Jesus, que hei-de fazer?!

Rangeram no presepio as palhas e, animado,

Sae d'elle o Deus Menino,

Consola o pequenino,

Cobre-o de afagos seus.

Agora elle é feliz, com Jesus a seu lado

Que as palpebras Ihe cerra.

Folfam-lhe os bens da ferra,

O Mas fem o amor de Deus.

Elvira Neves Pereira

ANNO II it/usfragão Cathoíica PAG. 423



0 j\atal no sertão
ooo

[O presente momento que tanto se ta-

le em Africe. que es nosses expedi-
côes se succedem, que vemos mais

_ _ _
ume vez effirmer o nosso dominio

em terres que fomos nôs os primeiros a conhe-

cer, a pisar e a civilisar, perece-me interessan-

te fazer o exfracto de um diario do matto, es-

cripto por Franz Tousseint, ácêrca da maneira

como o major francez Henry Moll. um dos ex-

O
— Fofmcm em circulo— ordenou o capitão.

Os atiradores rodearem os officiees.

— Sergento Mehmedu— convidou Moll. di-

rigindo-se e um preto gigentesco. com a Le--

gião de honra ao peito— traduze o que eu vou

dizer a quem não seibe frencez.

O officiel inferior expectorou e preparou-se

para obedecer.

—Soldados! Vou explicar-lhes porque des-

cansam hoje. . .

.

Um bom aliredor deve sempre poder ex-

M» '« q«m « 8«graphia mais devc.
Q plicjr porque faz

^ <».q»Ulgtatono
for-

iralava os seus soldados
^ le Hugueny como no matto . Uescansam ho-

Cehire a noite. Assentado no

eirado da sua hebite^ão, Moll con-

templeve ume intense cleridede que

brilheve ne direccão de Kebera, pa-

ra elém de Tombuctu. Junto d'elle,

o tenente Lescure brinceve com

um mececo. De subito Moll per-

gunte e seu subalterno.

— Não vê aquelle clarão? O

senhor que tem excellente vista é

capez de distinguir se é elgume pe-
lhota a arder?

—Não vejo fumo — respondeu
o official— e as palhotes fazem mui-

to fumo quando ardem. Naturalmen-

te é a fogueire de algum acampa-

mento, uma fogueira de nomadas

insensiveis ás delicias de Tombuctu...

Mas, espere ehi! Estemos a 24 de

dezembro! Telvez esses viajantes se-

jam os Reis Magos.
E Lescure poz-se a assobier

ume erie.

— Incorrigivel meridionel —mur-

mura Moll com gravidede.
E celou-se. Que visão o preoc-

cupave eo encarar o deserto azu-

lado pelo luer? Penseva ne sue pa-

trie, em tente gente que é meie noi-

fe se dirige é egreje pere ouvir e

misse do gello?
—Lescure — disse Moll— ama-

nhã depois da distribui?ão do ran-

cho da terde previna o sargento de

semane que forme os soldados em

frente de minha casa. Quero explicar aos indi-

genas o motivo porque descansem no dia 25

e porque podem densar o batuque. Talvez não

percebem nede do que eu lhes conte, mas . . .

tembem S. João prégou no deserto . . .

No die seguinte tocou a unir na pareda do

forte Hugueny. N'um abrir e fechar de olhos

os meheristes (soldedos indigenes montedos

em cemellos), formerem em dues fileires ne po-

si?ão de sentido. Feita a chamada não felteva

ninguem. Terminade ella eppereceu Henry Moll,

então cepitão, ecompenhedo <los tenentes Les-

cure, Andreani e Lormier. -

-.-•-

ínferior brefão—Ouadro de Mario Barbosa
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je porque os fubabs (brancos) vossos chefes,

celebram o nascimenlo de um menino-merebú,

que se tornou Seu Deus . . . Este nascimento

realizou-se ha muito tempo, n'ume terre ainda

mais longe que Gao. muito mais longe que Zin-

dor e todas essas terras de Bahr-el-Ghazal . , .

Este menino-marebú chemava-se Jesus... Sua

mãe chamave-se Marie. como e mulher do

diulá (negociante) mouro que tem a loja por

traz de mesquite Djindjiriber . . .

0 cabo Sambe Noi tocou com o braco no do

camerede que lhe ficeve é direita. Moll lan?ou-
Ihe um olhar severo. e continuou:
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— ...Este mcnino-marabú. chamado Jesus,

era o fil'no de Deus. do Deus dos fubabs. que
é coronel de todos os vossos deuses. como Ih'o

^em dito o bom padre Dupuy, quando Ihes le-

va á enfermerie tebeco e nozes de kole... Adi-

vinho que o sergento Seku Diello, que procure

sempre instruir-se, deseje que eu lhe conte co-

mo Merie deu á luz o filho do coronel de to-

dos os vossos deuses, por isso que nunca nin-

guem viu esse coronel, que não é nem um tu-

bab nem um preto...
O cepitêo Moll tossiu um pouco embara-

cado.
— ...Eu vou responder... O caso occorreu

ha tanfo tempo... tento tempo que não se sabe

bem ao certo como foi... Apenas se sabe que

um djinn disse a Marie: 'Anissaguê! (Eu te

saudo). Previno-te que dentro em breve serás
O

por um prodigio... Estes famás eram excellen-

les meharistas... Sabiam ainda melhor que o

sargento Mareko Fofana, poupar a sua monte-

de durenle um reconhecimento. Por exemplo:
nunca prendiam os camellos á beire dos peúes.
Guiados pela grende eslrelle, viejavam. acom-

panhados de uma multidão de homens que.'con-
duziam em cima dos meharas (dromederios) es

mulheres, os filhos, es gellinhes... Era ume

comprida caravana, semelhante á carevene que

estacionou hontem perto do Ussuru... E engros-
sava ainda com tribus que enconfrave, por isso

que os tres famás tinhem espelhedo que o me-

nino-marabú concederia aos seus adoradores

tudo quanto Ihe pedissem.
A atten<;ão das preges indigenes duplicou.
— Emfim os famás chegerem em frente de

habilaqão de Maria...— continuou o capitêo
—

O novo ministerio

mãe de um filho que virá a ser coronel de to-

dbs os deuses e de todos os hornens* ... Maria

era muito pobre... Seu filho nasceu uma noite,

n'uma palhote que servie tembem de ebrigo e

sua jumentifa e eos seus cerneiros. Niesse noi-

te, os habifantes das cidades. os nômadas e os

pescadores descobriram ume estrelle têo gren-

de que parecia uma lua... Ficou toda a gente
admirede!

Os soldados prestavem um ouvido etlento

á narretive do cepitão.
—Tres famás (reis)— continuou Moll— que

erem meheristas como vôs, resolveram fazer um

reconhecimento na direccão em que brilheve e

tal estrella... Levarem com elles menfeiga de

karitê, kolas, pennes de evesfruz e 'collares de

oiro para os dar ao menino-marebú que espe-

ravam encontrar, porque se effirmeve, he muito

fempo. que o seu nescimento serie ennunciedo
D
O

(Clichê do nosso ccrresp. phot. de Lisbon)

offereceram os seus presentes eo menino Jesus

que se tornou em poucos ennos meis instriiido

que o pedre Dupuy e com meis poder que o

commendante do districto... Cureve os doen-

tes... Dava vista aos cegos... Resuscitave os

mortos, e. um die houve quem o visse ender

por cima de um lago tão amplo e tão 'profundo
como a lago Debo... O poder de Jesus não

tinhe limites... Terie exfrehido n'um instente o

bicho do pé de Semi Diere... Terie encontre-

do e filhite do cebo Kulibi roubeda este verão

pelos bérebiches. ..

A bocce dos pretos ebria-se pouco e pouco

n'um movimento de edmirefêo.
— No entento— concluiu Moll,— Jesus ti-

nhe muitos inimigos. pois e bondede nem sem-

pre é recompensede . . . E os seus inimigos con-

seguirem mete-Io . . . Para isso pregarem-no em

dois madeiros êm cruz como os pescadores de
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grande benemerifo da J. C. de 5. Jeronymo de

Real (Braga) cujo retrafo foi inaugurado no salão nobre da

mesma associacão no dia 13 de dezembro por occasião

do solemne academia em honra da Immaculada

Conceicão de Maria

Bembe crevem os jecerés em dois postes...
Adivinho que o sergento Seku Diello desejerie
seber porque é que Jesus. tão poderoso, con-

sentiu em tal. .. Responderei que Jesus recebe-
re ordem de mor-

rer e que cumpriu
esse ordem sem

um murmurio

Desde esse dia

é tenente coronel

de todos os tuba-

bs e de todos os

b un hu I e s (pre-
tos)... E digo que

é tenente coronel

porque o pae é

coronel..'. A' di-

reita, volvei! Des-

trocer.

Na manhã de 30

d e dezembro. o

poSto de Bamba

avisou que um rez-

zu (bando) de lua-

regs aullimiden

circulave n uma

zona situade a cin-

coenta kilometros

a nordestedeTom-

buctu. e sc dis-

punha a saquear

tres acampamen-

tos. A communica-

c ã o trensmittida

pejo posto de te-

ĩegraphia optica
de Rhergo, addu-

zia que esse rez-

zu se dirigia pa-

D

D

Desenho á penna feito pelo sr. Joâo Telles Gríllo Junior

(Cliché de Telles Grillo)

José Francisco Lisboe

outro benemerifo da J. C de S. Jeronymo de Real

cujo refrafo fambem foi inaugurado na mesma occasião

re o Niger. MoII, chamado pelo commandante

do districto. saltou para cima do cavallo e atra-

vessou a cidade a galope. As ordens recebidas

eram breves: 'Parta com dois dias de agua e

quafro de viveres.

Procure o rezzu

e destroce-o.»

Ao'' meio dia,

uma hora depois
de expedida amen-

segcm, e lô.a

compenhie sehia

de Tombuctu e

corria a trote pa-

ra o norte. A guar-

da avancede com-

punhe-se de tres

eliredores sem er-

mas. O cebo Ku-

libali, cuja filhe fô-

re roubada pelos
bérebiches, com-

mendeve esse ve-

dete.

Ao pôr do sol

as petrulhes não

linliam einde en-

contrado ninguem
e as informa?ôes
colhidas não con-

cordavem. Moll

com o seu apito
fez o signal de

alto.

Emquanjtoosme-
haristas estabele-

. ciam a sua zeríbe

(acampamento), o

tenente Andreani

foi collocar duas

sentinellas na^in-
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téfcep?ão de dois
'

camitihos, situada a mil e

quinhentos metros do arreial. Escolhera para

esie servi?o o cabo Kulibali e o soldado Mus-

sé Diará. Disfar£edos poderiem observer tudo

sem despertar suspeitas. A's nove horas, sob a

vigilancia de tres -pequenos postos commende-

•dos pelo sargenío Brinon, o acampemento dor-

mia. Moll não descans.ava. A' claridade de um

photophoro redigia o seu diario de marche.

De repénte applicou o ouvido. Alguem se

apprbximava . . . No prbfundo silencio do matto,

distinguia a bulha de um tropél precipitedo.
Breve divisbu um vulto ne sombre. Uma.sen-

tinella repetira já :

— Quein vem*Ié? Fece alto.

Moll recortheceú o sargertto e pérgunfou :

—Que succedeu ?

—Meii capitãb^-contou o official infe-

rior—Mussá Diará p'árficipou-me que o cabo

Kulibali se foi ernbora com a cerevene do famá

de Sansending, qiie volteva de ume cecede e

que sô viaja dé noite' por causa do calor. Kú-

libeli ecercere-se pere verificer e declaracão de

{\ "lllustracão Cathôlica,, no Brazil
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O um homem d'esta caravana... O interrogado
Q . , :!f-" -v ' '""

..

convidouro e avistar-se com b proprio famá. En-

tão Kulibaji dirigiu-se ao Mademba a quem

perguntou: 'Vaes saudar o menino-niarabú, de

quem os brancos celebrarem o nescimento no

dia 25 de dezembro?» Madembe depois de

mediter um pouco rederguiu sorrindo: €E' ver-

dede, vou seuder o menino-marabú Jesus.» En-

tão o cebo declarou: €Acompanho-te. Quero

pedir a Jesus que eche e minha filha roubada

pelos berabiches. O cepitão Moll dlsse que el-

le m'a podia restifũir.

Mussá Diará preveniu Kulibali que teria de

responder a conselho de guerra. Não se im-

portou. Tinha fé ein JeSus. O capitão assim

lh'o ensinara.

^Madembe ha de receber noticias mi-

nhas!— resmoneou MoII batendo com o pé no

chão. simultaneamente zangadb e risonho.

Pelo extracfo.

EDUARDO DE Noronha.



RIO DE JANEÍRO— Visfa da cidade firada do morro de Sanfa Thereza

Avenida Rio Branco. Ao fundo vê-se o marco que /iga as duas avenidas (Avenide Beire-mer)
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fl Querra Europeia

Munigôes ausfriacas enconfradas ao longo
da linha ferrea em Rawa-Rouska

fefcí,>.-í '-.... ■.■'■>.■■':• î^

t//7ja ponie de barcos sobre o rio San,
abandonada pelos austríacos

FRANQA — Concerfo realisado no Palacio d Inverno, em Pau, em benefício

dos so/dados ferídos
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Os soldados d'uma pequena guarda avangada no Pas-de-Caleis sustentando nutrido fqgo
confre o immigo

VARZOVIA—Soldados d'um dos regimentos siberianos que fomaram perte nes

campanhas do Visfula
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Trincheiras eberfes pelos allemães e por elles abandonadas ao sul de Verzovie

REJMS—A egreje de S. Remizio desfruida por um obuz
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FRANQA—O encontro do soberano de Inglaferra, do presidenfe da repuuiica e do

generalissimo do exercifo francez, em uma pequena cidade do Norfe

**fc

BELGICA—Um regimenfo belga desfílando deante dos dois reis Jorge V,
Alberto I e o principe de Galles
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