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VELHAS CONTAS..

1 1A a dia, emquanto ?e vão descnrolando

precipifes os aconfecimenlos. mais fla-

granfe e viva se forna para mim aquel-

la pagina de memorias que. por occasião do re-

ceníe movimenfo milifar, um official do exercilo

me enviou.

Tracejando em schema os facfos culminanfes

da semana, vemo-los succeder-se como onda ro-

lando cada vez mais glauca, mais empolada e mais

espumea, presfes a espadanar sobre a granifo,

porvenfura desconjuncfando-o em fragmenfos.
E' que aquelle momenfo decisivo fanfas vezes

predicfo e invocado, parece agora definir-se

com inegualavel clareza. Ao perigo inferno d'uma

esmagadora eminencia, juncfa-se o perigo exferno

que a aftifude da imprensa e o ultimo passeio...

eslrafegico do addido milifar do paiz vizinho fa-

zem avulfar e dão relêvo.

5ôa a hora fafal da vida de fodas os repu-

blicas parlamenlares. A de Franca fambem a fe-

ve, embora em menos fempo do que a de Porfu-

gal...

Disse um dia um pensador d'além Pyrineus:
a republica ou é radical ou deixa de ser repu-

blica. E este aphorismo polilico fem muifa verda-

de. A base doufrinal do ideal republicano é a

mesma que a de fodos os oufros sysfemas revo-

lucionarios, chamem-se anarchismo, collecfivis-

mo, communismo, syndicalismo. Essa base é o

Ipríncipio
radical que vem direcfamenfe da Revo-

lu?ão Franceza e se affirma como uma ideia dc

negai;ão.

Essencialmenfe, pois, a republica é radical,

não ha duvida, e n'esfe ponto reside a causa fup-

damental da sua inadapfibilidade aos povos res-

peifosos do passado, doirados pela fradigão, ideias )]
eminenfemente conservedoras.

Percorra-se a obra das republicas europeias, firanfe a Suis-

sa onde circumsfancias efhnico-hisforicas explicam a sua orga
nisacão polifica, descreva-se a linha mes'ra da sua vida, sepa-
re-se o passivo do activo, e fer-se-ha forcosamenfc de concluir

que essa obra republicana foma por ponlo de parlida a aboli-

îão de todas as forcas nacionaes que, como afraz dissemos, são
a unica condicão de vida das pafrias, e infrinsecamenfe conser-

vadoras. A inadapfibilidade é manifesfa. Ha sempre uma difficul-

dade invencivel em integrar a Republica na alma da Pafria ou

em accomodar a -Pafria ao natural da Republica.

Se esta é a conclusão da crifica his-

forica, oufra é tambem a de que ineffi-

cazes são como anlidofo confra o mor-

bo radical que corrôe a ossafura das

republicas as fenhfivas que em oufros paizes de exfr.me
fradicionalismo s= feem feifo, de revolu9ôes conservadoras.

A republica ou é radical ou deixa de ser republica. Ra-
dicalismo e fradicionalismo são ideias absolufamenfe dis-
fincfas. Nâo ha possibilidade de se fundirem. misfurorem
n uma hybr.da amalgama. sequer. O primeiro fem. como

m.cial éfapa da decadencia, a republica; o segundo fem co-

mo unica realidade viva a monarchia. Assim é que os po-
vos de fradiccão fulguranfe. que vivem do passado. e são
geralmenfe os lafinos, nâo supporfam o barrefe phrygio...

...Vinha fodo esfe dissertar a proposifo da fenfofiva

conservadora do snr. general Pimcnfa de Casfro.
No seu ulfimo discurso, proferido por occasião da ma-

nifesfaîão militar, o seu fim, o seu programma é conservo-

dor no senfido de acabar co-n os excessos da demagogio.
Mas deve nolar-se que o snr. presidenfe do conselho

sô femporariamenfe acabará com elles. A demagogia nos-

ceu da republica. das proprias paginas da Consfifui?ão que
iransformou os minisfros em manequins. em fiferes do Ie-
gislafivo e o p esidenfe da Republica em mumio apporofo-
sa. O snr. general pode afirar a espada pard o bolonca,
isfo não deixará empanar a verdade de que s. ex." apenos
combafe o effeifo e não a causa. O snr. Arriogo pode esbo-

?ar gesfos de presidencialismo volunfarioso. isíô não deixo-
rá de provar que foi preciso rasgar a Consfifuicôo, o cor-

(a-magna do regimen, para fazer olguma coisa de fronsiforio
ufilidade.

Feifas as eleifôes. com infervencão dos monarchicos
por hypofhese. ou esfes arrancam das urnas uma maioria

que fa?a a rcsfaura?ão no Parlamenfo ou sequer enfravem
o seu regul,r funcionamenfo, ou apenas logram exfrahir do
eleitorado uma minoria. No primeiro cnso. a obra do snr.

Pimenfa de Casfro ficará vencida, reduzida o nada. s. ex.°>

íeria apenas um insfrumenfo inconscienfe da Providencio.
No segundo caso. teria friumphado no acfo eleiforol o uni-

co parfido organisado do regimen. o do radicalismo demo-

cratico, c.ogâchis conlinuario, sem que o exercifo pu-
desse obstar ás reincidencias dos velhos malcs.

Por isfo, dissemos nôs que a hora que posso é bem

suprema para a vida do paiz que a Hespanha espreifo com

a cubica anciosa dos orremafadores nos lanfos dos leilôes
rfe espolios, como aquelle côrvi, do confo de Fialho que do
alfo do rochedo esperava que as vagas da maré-cheia Ihe

puzessem ao alcance da garra impacienfe o corpo do nau-

frago já pôdrc... p y



ultima semana foi assignalada
por um acontecimenlo arlislico :

— a abcrlura da exposicão dos

discipulos de Julio Pina. A cidade fez treguas na polilica. desem-

poeirou-se da iná lingua dos menlideros c acorreu pressurosa e in-

teressada, a retemperar a visla na conlcmplacão compensadora de

lanta maravilha.

Trata-se d'uma exposicão d'amadores. Uns já seguros, pcrsona-

Iisando-se, impondo-se; outros naturalmente hesitantes, sem firmeza,

incertos, mas no meio da indecisão. muilas revelacôes, muitas, mui-

tas consoladoras promessas. E coisa curiosa, nos cento e tanlos

quadros que constiluem o balango arlislico do ullimo anno, ha no-

tas pessoalissimas d individualidadc. Em gcral as exposicôes d'ama-

dores tem o aspecto insipido de consliluircm semprc uma variante,

fM.fjic*S2JBg£:
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BRAGA — Aspeclo da cxposigão dos fraba/hos dos alumnos do

disfincto professor snr. Julio Pina. no edificio da

Associagão Commercial

uma modalidade do mestre. Mas alli, felizmenle. não. Julio Pina,

educou, amparou, fez aquellas individualidades e muito embora ser-

vindo-lhes de guia, deixou que ellas se emancipassem. E' faclo raro

e para louvar. O proprio Malhoa, o mais bisarro e ardenle colo-

rista, tem nos seus discipulos uma série d escravos. Vêem talvez

d'uma maneira differente, mas a maneira de fazer é perfeilamenle

egual. Emilia Santos Braga, a sua discipula mais dilecta, hoje em

plena fulguragão do seu grande talento é e será sempre a discipula

porque ficou eternamente acorrentada á technica do mesler. E' isto

uma qualidade? No discipulo. lalvez. No meslre, é uma violencia. é

a escravidão artistica d'um temperamento dominante. escravisador. 0
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primeiro cuidado do mestreé-p«Qvocar a indivi-

dualidade. faze-la. jmpulsiona-l&' livremenle.

Bem basta a filiacão ultima q^e sempre se

mantem e que constitue a phisionomîa índelével,

dos processos. das obras.

Os discipulos de Julio Pina. que felizmente

o mestre procura libertar, podem dividir-se em

duas cathegorias: os que somente sabem como

se pinta e os que se revelam arlistas. Uns são

apenas os felizes possuidores d'essa prenda a

mais a juntar ao cadastro galante da educacão,

do piano, do sport, dos bordados, das linguas;

outros, os que se revelam, os que vêem, os

que sabem vincar a melancholia d'uma paisa-

gem atravez da sua alma. a poesia consoladora

e ardente d'uma manhã de sol. Sô d'estes fal- O

expostas. Os seus Amores têm delicadeza e es-

tão bem íancados. Já não foi feliz com o seu 1 17.

As flôres embora muito feitas são boas. O leque

tem demasiada minucia, as luvas são rijidas e

sobretudo o panno tem pouco relevo, está mui-

to pegado ao fundo, eir. plano falso, mas o que

é perfeito c revelador d'uma grande voca?ão é

o seu quadro 125, admiravel cabega de velha

que não envergonhava um pintor feito. Ha ainda

algumas paisagens d'outros amadores—uma se-

rie de pequenas manchas poveiras especialisan-
do o 134. com a luz muito bem distribuida,

muito diaphana, muito leve, mas um pouco na ma-

neira illuminada de Vaz. O 53 de Maria Ame-

lia San Romão, é uma ridenle promessa. E dei-

xei propositadamenle para o fim os pasteis do

"e^r''Tf.^s ĩ^Trfvraijsfairiiĸsr",5'í
V"*"'*
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BRAGA— Oufro aspecfo da mesma exposigão

larei e á pressa, porque o espago exiguo que

para estas impressôes me reservam, não permitte

delongas. Duas gentilissimas senhoras marcam

n'esse pequeno certamen—Paulina Owen e Irene

Amaral. São a promessa radiosa de duas pin-
toras illustres e, apesar das naturaes incertezas,

o seu talento impôe-se, a sua maneira fortifica-se.

Nas suas duas telas a Casa da tia Caracol

(130-131), ambas se salientam e ambas mos-

tram que sabem ver d'uma maneira differente.

Paulina Owen talvez com mais firmeza, distri-

buiu melhor a luz. Tem já uma certa exactidão

na fixacão dos tons. No seu quadro 116 é um

pequenino primor o tom exacto do barro da

enfusa. Nos carvôes tem uma magnifica cabe-

ga de velha.

Irene Amaral não desmerece da sua com-

panheira d'arte e promette e muito. nas obras

6" pAO. 564

O Barão de S. Lazaro. E' para mim um dos ge-

ncros mais difficeis e mais ingratos.

Portugal teve um grande pastelista no des-

venturado Rei D. Carlos. Ninguem desconhece

os scus admiraveis quadros, as suas marinhas

illuminadas do Algarve mourisco, innundado

de sol, ou a poesia amarga mas enternecedo-

ra da charneca alemtejana . . .

Lembro ainda, aquelle seu admiravel pastel,
que I a annos fez no Gremio Artistico de Lis-

boa, um ruidoso successo. No meio da charne-

ca adormecida um sobreiro velho, descarnado,

domina tranquilla a paisagem illuminada, n'uma

grandeza de composicão e de seleccão de côres,

que seria sufficiente para marcar um grande
temperamento. O Barão de S. Lazaro cultiva

com felicidade este genero de pintura e franca-

mente não sei se mais me espanta a surpreza

/l/ustracão Catho/ica ANNO II



de o ver surgir pintor e pintor de merito se a

extraordinaria maleabilidade do seu espirito.
E' que realmente é extraordinario que com

a mesma perfeicão, com que vive no tablado

uma figura dramatica, anime na tela uma pai-

sagem ou um molho de flôres.

Os seus tres quadros, revelam uma decidida

vocacão. O »eu pombal, é uma linda mancha

de côr, com um céo talvez andaluz, mas bem

recortado e colorido.

No 136, que é inquestionavelmente um dos

melhores quadros da exposicão. o tom de co-

bre do tacho é exacto. assim como 13ôque tem

uma patine de barro lindamente achada. Eis em

resumo as minhas impressôes, n'estas notas fu-

gidias, reveladoras do meu encanto, sentindo

não poder referir-me a todos os expositores,

que ponho bem assente: não é por menos apre-

co pelas obras é muito simplesmenfe... por fal-

ta de espaco.

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

O mo auctorizacão para se despedir de sua fami-

lia, sem testemunhas. e licenca para conferen-

ciar em liberdade com o abbade Edgeworth de

Firmont, antigo confessor de Madame Elisa-

beth. A Convencão recusou o addiamento sem

debate, e passou logo á ordem do dia, mas to-

mou em consideracão os dois outros pedidos.
Garat voltou ás seis horas á prisão do

Templo, edificio que inspirara sempre tal hor-

ror a Maria Antonietta. que ella nos seus tem-

pos aureos. como se presentisse o futuro, ro-

gara mil vezes ao conde d'Artois que o man-

dasse demolir. Acompanhava" Garat o abbade

Edgeworlh, que se demorou com o condemna-

do cerca de duas horas. Das oito e meia ás

dez e meia deram-se as lancinantes scenas de

despedida entre o rei e sua familia. Os gritos
e os gemidos das princezas resoaram durante

longo tempo pelas escadarias. O desventurado

soberano voltou para o seu quarto onde logo
foi ter com elle o abbade Edgeworth. Luiz XVI
atirou-se para cima de uma cadeira, e exclamou:

L/SBOA—Um aspecfo do fríbunal milifar por occasião do ulfimo j'ulgamenfo
dos revolucionarios de 20 de oufubro

O accusado *Panof* X Que higiu na occasião do julgamento
(Clicbé do nosso corresp. phot. de Lisboa)

Âs derradeiras lioras de Luiz XVI
(D o

ooo

S duas horas da tarde do dia 20

de janeiro de 1793, os cidadãos

Garat. ministro da justi?a e pre-

sidente do conselho executivo provisorio da Re-

publica franceza, Le Brun, ministro dos Nego-
cios estrangeiros e Grouvelle. secretario do con-

selho. communicaram ao desditoso Luiz XVI

os decretos da Convencão de 15, 16. 17, 1Q

e 20 de janeiro, que o condemnavam á morte.

0 rei pediu então um addiamento de tres dias,

para se preparar para
soffrer a pena, bem co-

(l) Esfe artigo é baseado no inleressanfe livro de Pierre

de Voissiêre, La morf du roi.

ANNO II llfustracão Catholica

...Ai! senhor, que encontro este! Porque
estimo e porque me estimam tantol... Não ha

remedio; esquecamos todo o resto, para sô

pensar n'uma unica coisa. Sô n'ella devo con-

centrar n'este momento todos os meus affectos

e todos os meus pensamentos...
A's onze horas Cléry, o creado de quarto,

propoz ao rei que ceasse. O monarcha hesitou ;

reflectiu depois e aceitou o offerecimento. O

fiel servidor apresentou-lhe os pratos de que o

condemnado gostava e que podiam ser comi-

dos sem o auxilio de faca ou garfo, cujo uso

fôra vedado ao monarcha com receio de um

suicidio. O rei comeu com bom appetite duas

azas de frango, alguns legumes, bebeu dois co-

pos de agua e de vinho, um pequeno biscoito

e tomou um pouco de vinho de Malaga.
Acabada esta refeicão, obrigou o abbade

Edgeworth a assentar-se á mesa e a comer tam-
" ~~
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bem. Em seguida entraram no oratorio. 0 abba-

de abandonou por alguns momentos o scu pe-

nitente afim de que Ihe consentissem o dizer

missa no outro dia. antes da execucão. Vollou

a correr e conservaram-se juntos até á meia

noite e meia hora. Luiz XVI. quando Edge-
worth Ihe communicou que os carcereiro* ti-

nham acedido á sua solicitacão. ajoelhou e

disse:

—Obrigado, meu Deus. pela esperanca que

tenho de ouvir missa mais uma vcz e de rece-

ber a communhão.

Principiou n'esse momento a confessarse.

Terminada essa devocão, Edgeworth. vendo o

infeliz fatigado, lembrou-lhe que descansasse
O

A's cinco horas Cléry accendeu o lume dc

fogão e essa bulha despertou o desventurado

que perguntou:
— Já deram cinco horas?

N'alguns rclogios. Sirc. mas não n'este,

— Dormi bcm. —explicou o soberano,—pre-

cisava d'isso; o dij dc hontem fatigou me. On-

de eslá M. de Firmonl?

— Na minha cama— informou Cléry.
— E lu ondc passaste a noile?— inquiriu

Luiz XVI.

— N'csta cadciro.

— Fazes -me zangar
— dcclarou o rei.

— Ah! Sirc. posso cu pcnsar cm mim n'es-

le momento?

LAMEGO—Commissão promolora dos fcste/os realisados por occũsião do rcgresso á sua diocese

de S. Exc.a Rev.vlã o Snr. D. Francisco José Ribeiro i/e Vicira e Briio,

depois de cumprida a penna de dois annos c/e desferro

No 1 .° plano (senfados) : José Joaquim da Silveiro. Commend dor Diogo Ruy Lopes de Carvalho, S. Exc." Rev.'"a o Senhor

Bispo, Conego Vicfor d'OIiveira e Francisco Luiz Feijão.
No 2.° plano (de pé) : José Fernandes Rebello. Fousfo Augusto de Mesquifa, Ar.fonio Marlins, Arfhur Teixeiro Borges, Luiz

Rebello da Silva Moraes, José de Lima Rebello e Francisco Mariz.

um pouco. Aquiesceu. Cléry dispoz se a despi-
lo, mas quando se preparava para Ihe enrol<-r

os cabellos. commentou:
—Não vale a pena'! — e no momento cm

que o corajoso servical cerravn as cortinas,

accrescentou : — Cléry, acorda-me ás cinco ho-

ras— e apôs uma pausa, como failando comsi-

go mesmo. adduziu: — Necessito de for^as pa-

ra a viagem que tenho a fazer; vou pedi-las ao

repouso.

O rei dormiu acto continuo. e profunda-
mente, e o que admira ainda mais. resonou.

Luiz XVI eslendeu a mão ao seu dedicado

servidor, apcrlou-lh'a com affeicão, e murmurou;
— Cléry fdzes mal em te apoquentares tanto,

os que sentem amizade por mim devem pelo
contrario, regosijar se em me ver chegar ao ter-

mo dos meus soffrimentos.

Luiz XVI levantou-se, calgou umas meias de

seda cinzenta, um calcão de casimira cinzenta,

uns sapatos com fivela d'ouro. mas muito sim-

ples, e vestiu um casaco branco de piqué de

Marselha. Polvilharam-lhe ao de leve os cabel-

los e arranjaram-lh'os á moda da epocha. Ao

-QPAG. 566 i/lustracão Catho/ica ANNO II



MIRANDELLA (Alvites)—A festa da l.a rommunhão. dascreangas.
Um aspecto da procissão em que fomaram parte 74 creangas

d'ambos os sexos

mesmo tempo que Cléry pro-

cedia a estes pormenores o

rei Hrava do dedo a allianga
do casamento e depunha o re-

logio em cima do fogão. Tirou
tambem das algibeiras a car-

teira, a luneta, a caixa de ra-

pé e a bolsa onde havia trinta

e tres luizes de ouro, objectos

que egualmente depoz em ci-

ma do fogão, em presenca de

varios municipaes que tinham

entrado no quarto

Improvisado um altar, Clé-

ry preveniu o condemnado,

que Ihe perguntou:
—Sabes ajudar á missa?

A ceremonia effectuou-se

ás seis da manhã. O rei, sem-

pre de joelhos. recolhido,

commungou. Dirigiu-se depois
para o seu gabinele.

Quando o particular en-

(rou alli. disse-lhe :

—Cléry, Deus t'o pague.
— Ah! Sire— balbuciou

o pobre homem — se eu po-

desse com a minha morte des-

armar os vossos carrascos e

conservar uma vida tão precio-
sa aos bons francezes ! Con-

fie Vossa Magestade no céo,

não ousarão tocar-lhe.
—A morte não me atemo-

riza, estou preparado para

ella. Mas tu não te exponhas;
vou pedir para fiques junto de

meu filho; ampara-o n'esta ter-

rivel habitacão; recorda-lhe,

conla-lhe toda a pena que eu

sinto pela desgraca que elle

soffre; lalvez um dia possa re-

compensar o leu zelo.

% ANNO II

Um grupo de creangas depois do /antar

As creangas preparando se para o j'anfjr offerecido pelo
Exc."™ Snr. Dr. Anlonio Bolelho Sarmenfo

Cléry cahiu aos pés do amo

e solicitou-lhe a bencão. O rei

abencoou-o, ergueu-o. apertou-o
de encontro ao peito, e recom-

mendou :

—Transmitte esse abraco a

todas as pessoas que me são

dedicadas. Agora vae-te embora

para não despertares suspeitas
e chama o abbade Edgeworth,

Luiz XVI encostou-se ao fo-

gão diligenciando aquecer-se,

pois o frio era intenso. Ao de-

parar-se-lhe o confessor. excla-

mou:

—Meu Deus, como sou fe-

liz em me manter firme nos meus
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principios! Sem elles, o que

seria de mim agora ? Mas

com elles quanto a morte me

deve parecer suave! Sim, exis-

te lá em cima um juiz incor-

ruptivel, que saberá fazer-me

a justica que os homens me

recusam aqui em baixo.

Lá fôra nas ruas os tam-

bores e cornetas tocavam a

unir.

— E' naturalmente, obser-

vou o condemnado impassivel
— a guarda nacional que prin-

cipia a formar-se.

O rei promettera na ves-

pera á rainha um derradeiro

adeus. Edgeworlh dissuadiu-o.

0 soberano concordou, decla-

rando:
—Tem razão ; seria um

golpe mortal; vale mais pri-
var-me d esse triste consolo, e deixa-la viver

com essa esperan^a alguns momenlos mais.

A's sete horas Luiz XVI confia a Cléry as

suas ultimas palavras e as ultimas rccordacôes

para sua familia. Enlrege-lhc a allianca de ca-

samento, uma carta e um pequeno embrulho

sobre o qual escrevera pelo seu proprio punho:
Cabellos de minha mulher, dc minha irmã e de

meus fílhos. Rogalhe enlão :

— Dá essa carfa a meu filho... estc annel á

rainha ; dize-Ihe que a deixo com saudade, que
Ihe promettera a ella, aos meus caros filhos e

a minha irmã vê-las esla madrugada, mas que

Ihes quiz poupar a dôr de uma separacão tão

cruel. Quanto me custa parlir sem receber os

seus ultimos beijos !... Encarrego-te de lhes di-

zeres os meus derradeiros adeuscs I...

Luiz XVI recolheu-se depois ao seu orato-

rio durante um quarto de hora. Pediu uma

MOQAMBIQUE (Africa) — Fesfa de S. Francisco Xavier

na egrc/a da Miscricordia. Os assisfentes sahindo da egrej'a

dcpois de concluida a missa da festa

O

O A's oito e

Oulro aspecfo da sahida

thesoura parn Cortâr uma madeixa dos cabel-

los e juntá-los aos d'aquelles que lhe eram ca-

ros, e tambem para poupar o degradante ultra-

je de lhc sercm cortados pelo carrasco, mas

recusaram-lhe esse supremo favor, o que o le-

vou a exclamar :

— Esta gente vê punhaes e veneno por to-

da a parte. Receiam que eli me mate. Ai! co-

nhecem-me mal : matar-me seria uma fraqueza.
Não, visto ser preciso, saberei morrer bem I

A's sete e tres quartos escreve o famoso

bilhete a Turgy. A's oito horas accentua-se o

movimento de tropas pára^reforcar a guarda do

Templo. Pergunta a uma sentinelld "se já o vi-

nham buscar. Esta responde-lhe com grosserias.
Luiz XVI vira-se para Edgeworth. e commenta:

--Vê como me trafalm? Más agora já nada

me affecta.

meia entra nos aposentos do

condemnado o general Santer-
re. Acompanham-n'o sete ou

oito commissarios da commu-

na, bem como dez gendarmes,
que colloca em duas fileiras.

—Veem buscar-me?—per-

gunta-lhe o rei.

—Vimos.

—Peco-lhe um minuto—

e proferindo estas palavras
chama o confessor, fecha-se

com elle no oralorio, ajoelha,
e diz:—Está tudo acabado.

Deite-me a sua ultima bencão,

e rogue a Deus que me am-

pare até ao fim.

Dispôe-se acto continuo a

parlir e sô n'esse momento

sabe que permi(terr«. a Edge-
worlh acompanha-lo até ao

patibulo. Quer entregar o seu

(eslamento a alguem, mas en-
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contra difficuldade em que lh'o acceitem. Re-

comenda aos presentes a sua familia e os seus

antigos servidores de Versailles e de carcere.

Cléry apresenta-lhe um casaco.

— Não preciso
— redarguiu-lhe o monarcha

— dá-me apenas o meu chapeu.
A unica distraccão do rei n'esse supremo

transe é esquecer-se das luvas. Encara Santer-

re bem de frente, depois ergue os olhos para

o céo, bate com o pé direito no sobrado, e diz:
—Partamos!

Confinúa.

EDUARDO DE Noronha.

MOQAMBIQUE— Grupo de missionaríos

que fomaram parfe na fesfa

l.° plano : Padre Manuel B. Duorfe, superior da Missão de

Lures; Padre Bozilio J. de Mascarenhas, secrefario da

Prelazia e Prior da Sé; Podre Anfonio Augusfo Ribeiro,

parocho de Mossouril.

2.° pJano: Padre Manuel P. da S. Ribeiro, coadjufor da

Missão do Mogingual; Joaquim do Nascimenfo BaHha-

zor, missionario coadjuvanfe.

FIGURAS DA BEIRA
(SEGUNDA SERIE)

Visconde de GuedesTeixeira

XVI

ooo

d'ahi resulfou apresentar por fim aos

seus amigos um projecto de propor-

côes medianas. Exigiria algumas de-

zenas de contos apenas, e os lucros de alguns q

Um grupo de missionaríos, á paisana, com seus

auxifiares e muléques
O (Clichés de J. F. Cruz)

annos permittiriam depois o alargamento da es-

phera de accão, a magnitude e prosperidade
que deviam beneficiar tanto os emprezarios, co-
mo Lamego, cidade tão pobre de industria e

de outros elementos vitaes.

Os amigos do Visconde applaudiram o pro-

jecto que evidentemenle se baseava em alicer-

ces de boa solidez. Era positivo o largo futuro

da empreza. Indubitaveis eram os beneficios

que ella ia dar a Lamego, e nomeadamente ao

seu commercio e á sua vida operaria. Mas a

devocão d'elles ou não se orientou por uma so-

lidariedade perfeita, ou o meio, desconfiado e

acanhado, lhes inutilisou os melhores esforcos.
E em vão o Visconde apregoou, com todo

o prestigio do seu talento e eloquencia, os lu-

cros da bella obra. Os capitalistas, apavorados,
retrahiram-se até á miseria. Depois, para se

desculparem de tanto medo rotineiro, propala-
ram que o projecto era uma chimera, e que o

Visconde, em vez de estudar coisas praticas,
devaneara e engendrara utopias.

Guedes Teixeira esperava resistencia e, por-

tanto, não desanimou, como quem vive habitua-

do a arrancar sempre a victoria aos mais crueis

espinhos da lucta. Poz-se em campanha com

fé desmedida e leve copia de dados positivos.
A razão mais triumphal era o grande poder do
motor hydraulico. Depois. havia as affirmacôes
unanimes dos technicos e, na peor das hypo-
theses, o facto de que o capital daria. dentro

em pouco. juros modestos, mas certos, alimen-

tando a empreza a illuminacão de Lamego e da

Regoa, como, afinal, veio a montar ha annos.

Os veneraveis architectos não se convence-

ram nem demoveram. Incapazes de um pequeno

arrojo. pouco crentes em progressos indus-

triaes. . . ainda d'uma esphera de accão que

exceda a vida e que pôde caber em alguns me-
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MOQAMBIQUE - Palacio Episcopal

tros quadrados. teimaram em não apoiar o pro-

jecto do Visconde. deixando-o exhausto de

forcas, dinheiro e fé, como se fosse justo ani-

quillar um grande homem por commetter o cri-

me de se abalangar a uma obra nova. solida.

de futuro certo e glorioso.
Calcula-se o golpe d'alma que isso repre-

sentou. O Visconde. desde então. como que

pode dizer-se entrar no periodo comatoso. Por-

fiaram as circumstancias, os homens e os fa-

ctos, em Ihe negarem o equilibrio, a vida. a

accão, o preslimo. Achavam talvez insolencia

que um homem tão abnegado descobrisse o

meio de restaurar os seus haveres. bcneficiando

admiravelmente os interesses regionacs e locaes

de Lamego !

O caso não é virgem. Applaudc-se um tan-

to o homem que se bate por um ideal, por uns

principios, por qualqucr coisa do bem commum,

se elle nos não vem pedir um sacrificio. se faz

maravilhas para se equilibrar na lucta da exis-

fencia. Mas se depois de prestados os servicos

mais relevantes, desbaratando os seus haveres

e saude, elle vem pedir solidariedade— mesmo

que seja para uma obra que, beneficiando-o, O

Anfigo palacio de verão dos Prelados de

Mogambique no extremo sul da Ilha, vu/garmenfe
denominado— Capella de Sanfo Anfonio.

tioje serve de abrígo aos indigenas indigentes.
Tem em frenfe um monumenfo commemorativo

do Cenfenarío de Sanfo Anfonio levanfado

em 1895 sendo Prelado de Mogambique o

Exc.mo e Rev.mo Snr. D. Anfonio Barroso.

(Clichés do rev. Padre Barata)
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ainda mais nos beneficia a nôs— accomtnette-

nos a desconfian?a. suspeitamo-lo de espirito

interesseiro, sá vemos o que elle pôde lucrar e

ficamos, afinal, cegos para notar o que lucra-

riamos, apoiando-o, pagando-lhe. de resto, a

nossa divida de gratidão ao muito que elle a

todos fez.

Miseravelmente nos arrojamos até a duvidar

de que os velhos servicos em tudo tenham sido

abnegados e puros, e, comtudo, se o desditoso

benemerito baixa mesmo ao hospital, nôs invo-

camos hypocritamente a fatalidade, attribuindo

tudo ao destino inexoravel, um cavalheiro sinis-

tro que serve de capa a tantas miserias.

E permillam os leitores este fecho d'um ris-

pido desabafo—a christianisacão das conscien-

O cias é ainda tão imperfeita, que taes injusticas
se repetem todos os dias. monstruosamente, in-

corrigivelmenle, mesmo nos arraiaes onde avul-

tam os melhores campeôes de Jesus Christo.

Porisso, sobre os athaudes de tantos apostolos,

Padrão de S. Francisco na ponfa da

Ilha de Mogambique

fulgem hediondamente mil crocodilianas lagri-
mas, menos perigosas pela injustica de algozes
do que pelo desalento que infîltram em tantas

almas valorosas e grandes . . .

Quando Guedes Teixeira viu que eram bal-

dados todos os esforgos, mal se fortificou com

a esperanca na accão do tempo que esclarece

muifo os homens e os valoriza.

E essa esperanca. vaga e melancholica, não

tinha já poder para o restaurar no corpo e na

alma.

O Visconde — dizemo-lo com enternecida

tristeza— raorria então.

Matou-o a realidade descaroavel.

Se depois pareceu fer ainda alguma vida,

tudo n'elle comecou. desde esse tempo, a dar

signaes de cadaver.

Aquelle bello e radioso organismo desfíbra-

va-se irremediavelmente.

O espirito toldava-se. O cora^ão vivia po-
bre de sangue arterial. A vontade morria, como

uma estrangulada sem soccorro.

Sô os politicos ainda palpitavam, rosnando,

jogando a bisca, tocando como podiam no seu

campanario de pedra e cal.

JOSÉ AOOST'NHO.
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°



7}raga—Qasamenio elegante

Os noivos

Na capella do palacete do nosso amigo

snr. Adelino Aranles. estimado proprietario e

capitalista aclualmenle no Pará. realisou-se. ha

dias. o feliz consorcio de sua gentil filha a

snr.a D. Maria da Conceicão Froes Arantes

com o snr. João Carlos Pereira Lobato. d'esta

cidade.

A' ceremonia religiosa, que revestiu um ca-

racler muito inlimo. assistiram apenas algumas

pessoas da familia dos noivos.

A bencão nupcial foi lancada por Mgr. Ma-

nuel Joaquim Arantes, dignissimo abbade de

Crespos e lio da noiva, servindo de testemu-

nhas, por parte da noiva. seus irmãos a snr.a

D. Alcina Emilia Froes Arantes e o snr. José

Luiz Froes Arantes e por parle do noivo o snr.

Conselheiro João Carlos Pereira Lobalo d'Aze-

vedo e a snr.a D. Adelaide de Paula Azevedo

Costa e Silva.

Aos noivos foram offcrecidas valiosas pren-

das.

© ANNO II

Os noivos com algumas pessoas de familia que assistiram á ceremonia religiosa
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F\ Guerra Europeia
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A imperafriz da Russia no seu fra/e de coronel

de lanceiros da guarda

YARMOUTH—Soldados inglezes com resfos

das bombas langadas dos Zeppelins
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A ariilharia franceza em marcha para fomt-r novas posigôes
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DOWER— Submarinos allemães dcscobertus pelos refícctores c alugenladas pilas balcrias inglezas

Uma scena em Anluerpia — Debaxo do jugo allemão
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GaricaUiras ii^teri^acioi]aes da giierra

Caricatura belga; dc La Dcpêche, jornal belga que se publica em Londrcs; rcpresenta a arvore

do Nafal para os alliados e para os imperadores germanico, austriaco e turco.

Caricatura ifaliana, do Secolo, de Mi-

lão. intitulada A forre inclinada. Francis-

co José, Guilherme II e o Sulfão procu-

rando amparar a torre do mililarismo.

Caricafura allemã. de Der Brummer, representando

um inglez vendo a India revollada e exclamando: O fogo

vae lavrando rapidamente e os bombeiros occupados na

Europa. Oufro dos sonhos allemães. que se não reali-

sou ! . . . Os Indios é que vieram á Europa . . .
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Do jornal polaco Mucha, de Varsovia: representa a Ifalia puxando pelas provincias irredenfe

de Triesfe e Trentino e gritando ao imperador da Ausfria: Eh lá, velhote, olhe que está sentado em

cima do meu chapeu!

Caricatura allemã, de Der Wahre Jacob,

de Stuttgart; representa John Bull (a Inglaterra)

chamando exercitos de todas as suas colonias

para destruir os barbaros allemães.

Caricatura americana, do Brosklin Eagle:
um allemão, na trincheira, a caminho de Paris;
um russo. na trincheira, a caminho de Berlim.

Por baixo a legenda: «E' longo o caminho

para...» parodiando a cantiga favorita dos

soldados inglezes : If's a long long way fo Tip-
perary . . .
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