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LXXXViI

PARA TRAZ!

Oo cabo, aquclla desfilada louca em quc as hor-

I l das vermelhuscas se lancaram, e queamea-

gava parar na fronleira deante dos primeirosmi-

lhares de soldados hcspanhoes enviados de Ma-

drid a titulo de policiar e reprimir a má visinhon-

ga porfugueza, veio lerminar alli ao pé de Lis-

boa n'uma sala de escola, n'uma caricalura gro-

tesco da Convencão, entre o revicar das hordas e

os vivas rouqutjantes do esfylo.

E o facto é que se o sr. Pimcnla de Castro

segurar bem as rédeas do poder, c aproveilar o

momento, pode rmos dentro d'algum (empo es-

crever nas gazefas Oí convites para o enlerro do

jacobinismo patrio, assim como olhar dc frente o

fuluro da na<;ão, se o pcrigo ibcrico não augmen-

(ar como ameai;a escripla na lamina branca d'u-

ma adaga de cigano. sobre as nossas fraquissi-
inas cabei;as.

Sopezadas ambas as hypoíheses, csfa da cu-

bica hespanhola fem, é claro, para nos, muito

mais imporfancia que a primeira. Já o chronisfa

aqui a disculiu e regislou por varias vczes, uma

d'ellas quando Soriano vinha por cá receber das

furbas parvoas uns applausos inconscientes ás

suas ingerencias irritanfes de hespnnhol, na ro-

litica d'um paiz eslructuralmenfe incompativel com

a realiza<;ão do sonho iberico. que ha annos, o

sr. Magalhães Lima, cntre os fumos azulados do

champagne, descreveu n'um banquefe federalisfa

em Badajoz.

E foi um mau precedenle esse de á gente
d'alem Caia se outorgarem podcres infromissores,
sob o prelexfo a um tempo falso e desas rado de

auxiliar os hermanos dc Lisboa no desfazer a

frama d'uma conspiracão que se urdia no fear

das illusôes e das esperan<;as mal cabidas, por

quafro ou cinco ald:olas da Galliza e que veio

afinal remafar heroicamcnfe n'aquelle lirofeio de

Chaves, sob um sol de victoria... p'ra h'epu-
blica...

Hoje o pengo iberico assume um outro ca-

ractcr mais serio, visfo que elle se aprcsenta informado nos mo -

des d'uma doufrina de expansão imperialisfa, ex-re-samcnte ela-

borada nas ribas do Manzanares, debai-to da fiscalisacão do go-

verno dafisla e dos polificos, e dos sorrisos pallidos do rci quc

não larga aquella remordente ambi<,áo dc um dia cobrir os ma-

gros hombros com os arminhos realengos da c-roa porlu-

gueza...

N'5o sabemos se (emos nos arsenaes n reserva sulficicnfe

de car uchos e canhôes com que possamos fazcr licnlc á inves-

tida. Um livro ha dias cifado nas gazetas aconselha os hespa-
nhocs a fomenfarem a obra dissolvcnle que a e.\i-.(encia do regi-
mm rcalisa,e já por'hi se ouvem queixumes e remorsos por se tcr

mandado para Inglaterra e para Fran^a, sem o paiz dar conla

nem medida. alguma boa parfe d armamenfo que noí nolerá vír

a scr preciso. Por oufro lado, aquella
pressa dc, na Africa Occidenfal, irmos

bedelhar co'os allemães, devida á lumi-

nosa arte dc Bernardmo, o Pacifíco,

que sempre sonhou com irmanar-nos

aos alliados a fim lograrmos o supremo goso de derramar

sangue á custa alheia ; aquella pressa, diziamos, firou-nos

porvenfura do paiz os melhores elemenfos de defeza. De

sorfe que o problema apparece-nos agora com eslas varian-

les d'alfo peso: ou femos juizo e pomos em Lisboa quem

refrcie, pelas relacôes e qualidade que possue, os impefos
selvagens dos infervencionisfas dos menfideros de Madrid,
ou muifo provavelmenfe a esfe povo esfá reservado pela
hisforia um desfino muifo semelhanfe o da Belgica, mellida
á bulha com promessas seducforas que a bofa ferrada do

germanismo invasor forna irrcalisaveis, por cmquanfo e sa-

be Deus por quanfo fempo.

E que nos inda cremos que csfes milhôes de lusos
não se deixem esmagar como lagarfas... Ha na alma do po-
vo bem vincada uma fradicão d'aufonomia que as recorda-

côes hisforicas avivam e argumentos efnico — polificos, sô-
lidamenfe baseados. corroboram.

Em dcrradeira analyse, essa fradiccão confem-se pre-
cisamente n'aquellas palavras com que Ánfonio Pereira da

Cunha se referia ás prefensôes esfolidas dos iberisfas do
seu tempo :

"Quandj Porfugal não esfivcsse orlado em foda a

sua circumferencia, desdc Casfro-Marim afé Caminha, senão

por uma fronfcira secca e chala, d'onde não sobresahisse
um unico oufeiro, onde não serpejasse um sô regafo, divi-
dil-o-hia da Hespanha um golphão inexhauriveĩ— era o

das lagrimas e do sangue das vicfimas, que por sessenfa

annos se e torceram nos frafos do capfiveiro, emquanto que
os Lucullos do iberismo se banquefcavam á cusfa d'ellas.,,

Mas esfa fradiccão é do passado que vão aos ulfimos

quafro annos, e o remcdio enfão applicado não deve de
ser desaproveifado agora para honra de fodos. O dilemma
é aquclle que citamos e vale a pcna grifar hoje o brado ar-

denfe do leal Phebo Moniz:

—Tcm-fe; Portugal, que lc cacs em Casfella !

Pois que duviJa ! Ainda ha dias ouvimos o sr. Affonso
Cosfa proferir es'as senfencas: -appareceram os durinda-
nas luzenles do exercilo a defender essa dicfadura, mas

esses milifares são incapazes de fazer luzir as suas durín-
danas nos campos de batalha da guerra europeia ou alé nos

da nossa propria Afríca Occidental .'.

E a conlinuarmos assim, o ouvir coisas de fol jaez sem

revolla, bem certos sahirão os avisos do bispo de Silves D.

Jcronymo Osorio ao Cardcal-Rci :
—

'para mayor fraque-
za do reyno intenda V. A. que ha n'eile divisâo, e nas reli-

quias do resfo que escapou não esfá a concordia lão certa

como alguns porventura cuidavam. -

F. V.
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Durante fk guerra

IV

MAI5 JAP0NEZICE5

ooo

tomada de Tsing-
tao—a formida-

vel fortaleza al-

emã na China—deve-sc aos

portuguezes.
Não se espantem, que o

caso tem explicacão na an-

tiguidade. Sfasinos, o au-

ctor da Pequena Iliada, co-

mecou o seu poema pelos
ovos de Leda. Se Leda não

tivesse posto os famosos

dois ovos, não teria sahido

Helena d'um d'elles. Se Helena não

tivesse sahido d um dos ovos. não

teria sido raptada por Páris. Se Pá-

ris não tivesse raptado Helena, não

teria havido a guerra de Troya. Se

não tivesse havido guerra de Troya
não haveria Iliada de Homero, e,

senv Iliada de Homero, não haveria

Pequena Iliada de Stasinos. Islo é

claro como a minha telha, em me

lembrar d'estas coisas. Ora muito

bem, se os japonezes não tivessem

bons canhôes, nunca teriam fomado

Tsing-tao; se não comecassem por

ter modestas armas de fogo, nunca

chegariam a ter canhôes; e se em

*W 1543 o celebre portuguez Fernão

\\ Mendes Pinto, o auctor da Peregri-
nagam, não tivesse desembarcado em

Tanegashima (shima: ilha), no Ja-

pão, as primeiras armas de fogo, nunca os ja-

ponezes teriam conhecido pelo nome de tane-

gashima, pelo qual até ha poucos annos se de-

signava em japonez qualquer arma de fogoi
Hoje desappareceu essa commemoracão do nos-

so intrepido viajante Mendes Pinto, e as armas

de fogo chamam-se hoje em japonez, shoj'u: es-

pingarda, yaho: canhão de campanha, ho: ca-

nhão etc.

Prometti expôr n'este serão o machinismo

curioso do verbo japonez e vou tratar de ser o

mais claro possivel. Primeira curiosidade: o

verbo japonez não tem fôrmas especiaes para

designar pessoas e numeros. Kasu, por exem-

plo, pôde significar; eu empresfo, tu emprestas,
elle ou ella empresta. nôs emprestamos. vôs em-

ANNO II /I/ustracão Catholica

q prestaes. elles emprestam. A dis-

tinccão das pessoas faz-se por
meio dos pronomes, ou empregan-
do verbos honorificos ou verbos

humildes, consoante a pessoa que
falla se refere a si mesma, ou a

outrem. Porque ha de o leifor no-

tar que o japonez reflecte na sua

lingua as differencas de posicão
social. Exisfem fôrmas honorifícas

e humildes para os varios degraus
da jerarchia social ; quem falla,
se emprega uma fôrma humilde, refere-se a si

mesmo, humilhando-se; se emprega uma fôrma

honorilica, fá-lo quando se dirige a um superior.
ou a um egual, a quem testemunha respeito, ou

para marcar a sua superioridade perante um in-

ferior. Isto é complicado. mas é bonito. Em

quasi todos os paizes civilisados a lingua refle-

cte as differencas de posicão social. Excepto
em Portugal, desde 1910. Hoje. o observador

dos phenomenos linguisticos ouve dizer n'uma

alfurja de Alfama, em Lisboa; ô Tiadoro, olha

que te risco uma naifada á folle das migas, in-
das qu'eu vá pô chelindrá, como pôde ouvir

em certas sessôes do Parlamenfo da nacão:
Cale a caixa, seu gaj'o, olhe que Ihe vou á pa-

vana I

Voltemos ao Japão. Em japonez ha prefi-
xos e sufixos honorificos, como ha substanfi-

vos, pronomes e verbos honorífícos e humildes.

Assim a fôrma honorifica de dizer é ossharu;
a humilde: mosu.

Quanto á distinccão de plural e singular,
no verbo, faz-se por meio de pronomes, nume-

raes ou palavras auxiliares.

Segunda curiosidade: os fempos do verbo.

Em japonez, pôde-se dizer, não ha scnão qua-
tro tempos: o presente cerfo, o presente prova-
vel; o passado cerfo e o passado provavel.
Quanfo ao futuro: ou se empregam as fôrmas

do tempo presente acompanhadas de particulas
ou, n'alguns casos, o presenfe provavel, sô por

si, representa o fufuro. Assim temos: verbo Ka-

su: emprestar .• Kasu: (eu, tu. elle. etc, empresto,
emprestas etc); Áaso: (eu, tu, elle, etc) prova-

velmenfe empresto, etc ou empresfarei, empres-

O farás eíc; passado certo: kashita (o / muito

breve): eu, tu. elle. efc empresfei, efc; hashifaro:
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eu, tu, elle. etc provavelmenfe empresfei. empres-
iasfe etc Ha tambcm umas fôrmas chamadas

•alternativas» , como: hashifarí: nlgumas vezes

empresto, emprestas. etc De ordinario estas

íôrmas encontram-se em grupos; assim: Naifa-

ri warattari shite orímasu significa litteralmente:
umas-vezes-chorando umas vezes-ríndo fazendr.

(eu) esfou; ou por outra, ora cháro. ora rio—

que é o que eu fago, quando contemplo o esta-

do acfual do Japão e o comparo com o nosso

e quando comparo o nosso de agora com o do

tempo em que Fernão Mendes Pinto foi levar

armas de fogo a Tanegashima. Muito femos

progredido, santo Deus !

Quanto a modos: temos o conjunctivo con-

dicional e o concessivo ; kaseba .■ (condicional)
O

kiru vestir, da raiz ki vesfir e mono : coisa: lif-

teralmenfe : coisa de vestir. vesfido. Outra mo-

dificacão é a que soffrem cerfos verbos, como

cheirar (que eu me não afrevo a cifar na Illus-

tragão Catholica) e que depois de perdida a

syllaba, que o torne incitavel aqui, produz as

fôrmas kaide, kaidara, kaidari, etc

Contentem-se os meus leitorcs com esfe es-

quisso do verbo japonez ; querendo mais, é pe-

dir; que eu passo as noites a esfudar as boas

trezenfas paginas do curso theorico e pratico
de japonez, de W. Shand e H. Weinfz (l$500
reis, para quem o quizer, em inglez; quando o

paiz entrar nos eixos, vendo o curso em segun-
da mão, por um pafaco, e fratarei de coisas

serias).

THOMAR—Convenlo de Chrisfo

se eu. tu, elle, etc empresto ,-as,-a, etc para o

presente, e kashitara: se eu tivesse, se tu . . . se

elle . . . emprestado; kasedo: (concessivo) ainda

que eu. que tu, que elle . . . empreste etc, para
o presente; kashifaredo.- ainda que eu tivesse...

que tu. . . que elle etc, para o passado. Depois
ha o imperativo; kase: emprestemos, empres-

tae, empresta! — e varias miudezas. faes como

os participios passado (kashife) desiderafivo :

kashitai elc.

Isto é uma exposicão por grosso. para dar

uma ideia apenas, do mechanismo do verbo ja-
ponez. Por isso não fallarei das raizes, contra-

cgôes; irregularidades, etc O kimono, por exem-

plo : que as senhoras usam, encerra o verbo

O
Resta-me dar uma ideia de japonez falado e

apresentar aos leitores uma palavra japoneza
que fodos os dias pronunciam sem saberem que
é japoneza.

O

— O hayo !

—Komichi wa?

—Komban wa?

— O yasumt' nasai.

—Arigafol

— Tama migakaza-

PAG. 580 lllustracão Catho/ica

—Bom dia!

—Bom dia ou cø-

mo passou?
— Boa noife?(aoen-

contrar-se a gente).
—Boa noife (ao par-

tir).
—Obrigado (notem

a semelhanca!)
— Joia se-não-poli-
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reba, hikari nashi (pro-
verbio).

Yasu mono kai no

zeni ushinai (outro pro-
verbio).

da, brilha não (Joia
por poiir, não brilha).
—Barata coisa com-

prador de dinheiro per-
dendo : quem compra

barafo perde o seu di-

nheiro).

Notem a coincidencia do verbo kau: 'com-

prar» , com o allemão: kaufen: €comprar» ; me-

ra coincidencia, porque não ha connexão entre

as duas palavras.
Pelos dois proverbios apresenfados já o lei-

tor vê que a syntaxe japoneza differe totalmen-

te das syntaxes das linguas da Europa. Quan-
do já se conhecem as palavras e as fôrmas que

A palavra japoneza que todos nôs pronun-

ciamos é chavena, Que o nosso chá do Japão
nos veiu. não é novidade para ninguem. Pare-

ce que o chá (nome e coisa) foram da China

para o Japão. já com dois nomes: cha em chi-

nez usual e té ou tsé em dialecto de Amoy. As

linguas da Europa adoptaram ora uma ora ou-

tra das duas fôrmas: nôs, chá , os russos: chai;

os turcos : chai; em hespanhol e italiano as fôr-

mas chá e ciá apparecem em certos casos : mas

o nome usual é te, como em inglez fea (pron.
fi), francez fhé, allemão fhée. sueco e dinamar-

quez : fe,- grego : fei. Gostava de saber se os

nossos efymologos dão como etymo de chavena

q
o japonez chawan,- chávena, litteralmente : chá :

chá e wan: vaso. como o inglez fea-cup. Chá-

LISBOA — A manifestagão feita pelos militares em favor do governo. Os officiaes sahindo

do ministerio do Inferior depois dos cumprímenfos

ellas fomam. ainda então é preciso ourêlo para

perceber o sentido. Imagine o leitor que sabe

que muda quer dizer inutil, hanashi: a fala, e

assim por deante o significado d'estas palavras:
Muda na hanashi wo suru yorí wa, damatte

iru ho ga ii to orimasu. No seu espirito surge

este composfo mysferioso: inufil fala... do-que...

quanfo a... calado estando... é bom... que (eu)

penso. Sô a muita pratica e a sua natural finu-

ra lhe farão ver que o japonez quer dizer: eu

penso que esfar calado é melhor que falar inu-

filmenfe: o silencio vale mais que inuteis pala-
vras. Ifsumo yori kenko desu: Iitteralmente:

nunca do-que robusfo (elle) é: esfá mais robus-

to do que nunca.

D
vena é a palavra a que me referia, e esfou con-

vencido de que é japoneza. Mas a chicara ?

D'onde veio a chicara, com o ifaliano chicche-

ra? Altos mysterios !

D'uma coisa devo avisar o leitor : se al-

gum dia fôr ao Japão e ouvir alguma creanga

gritar: chichi I chichi!— tome cuidado: o que

ella quer é leife ou o papá. Em japonez chichi

significa leite e pae. . .

Arthur Bivar.

©
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As ieiráiras lioras de luiz
oOo

(Conclusão do n.° ô'.S

^UIZ XVI alravessa a pé o primciro

pateo do Templo e vira-se duas ou

trez vezes como para dizer adeus

aos que lhc eram caros, sem conseguir repri-
mir um movimento convulsivo. A enlrada do

segundo pateo depara-se-lhe a cairuagem de

Claviére. minislro das contribuicôes publicas. O
rei assenta se atrás. á direita, á esquerda o con-

fessor. e na frenfe o tenente Lebrasse e o sar-

O

rei. A carruagem a passo gasta hora e meia

no percurso. O lugubre cortejo chega á Praca

da Revolugão. lilteralmenfe apinhada de fropa
e com pecas postadas nas emboccaduras das

ruas, ás dez e dez minufos.

O palibulo levanta-se em frente das Tulhe-

rias pera que o €criminoso possa na sua hora

suprema confemplar o palacio dos seus avôs».

Era a primeira vez que alli se desenhava o per-

fil sinistro da guilhotina. Afé ahi funccionara

nas pra^as do Carroussel e Gréve. A carrua-

gem ou por causa do ajunfamenfe, ou por cruel-

dade, ou por estupidez, descreve uma volfa

completa em rcdor do cadafalso. Quando o rei

scnle a carruagem parar, segreda a Edgeworth:
— Chegamos, se não me engano...

L/SBOA—A Guarda Republicana em frente do minisferio do /nterior e a/gum povo

por occasiâo da manifestagâo mi/ifar

(Clicliés <lo nosso corresp. pliot. de Lislion)

gento Muret, ambos da gendarmeria. Ladêa-a

immediatamenfe uma escolta formidavel. O dia

estava escuro. humido. com nevoeiros inttermi-

tentes. Os lampeôes do lugubre trajecto con-

servam-se accesos, as lojas fcchadas e nem um

vehiculo nas ruas.

Da prisão do Templo á Praca da Revolu-

cão, onde se ergue o cadafalso, cerca de uma

legua, esfende-se uma longa fila de oifenta mil

homens armados de espingardas e de chucos e

em certos pontos ha baterias de arlilharia. Rei-

na, em geral, profundo silencio. Sô nas proxi-
midades do Templo e no boulevard de Porle-

Saint-Martin se ouvem alguns gritos de proles-
to. logo abafados. e mais adiante se realiza a

O

O confessor não respondeu. Um dos car-

rascos abre logo a porfinhola e os gendarmes
querem descer, mas o rei detem n'os e apoian-
do a mão no joelho de Edgeworth, diz em tom

imperioso:
—Meus senhores. recommendo-lhes este se-

nhor; lenham cuidado que depois da minha

morte ninguem o insulte. Encarrego-os de velar

por isso.

Luiz XVI apeia-se com ar deferminado e

corajoso. Os pormenores do que succedeu de-

pois variam com as narrativas das diversas

tesfemunhas do tragico lance. Seguiremos o que
escreve Edgeworth. Rodeiam o condemnado tres

carrascos que pretendem lirar-lhe o casaco.

heroica e louca tentativa de Balz para salvar o 2 Luiz XVI repelle-os com altivez e despe-se elle
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proprio. Os verdugos, a quem a atlitude do rei 9

desconcerta por minutos, readquirem nova au- i

dacia, rodeiam-no oulra vez e forcejam por Ihe <j

agarrer as mãos.

—Que pretendem ?—pergunta-Ihes
o soberano retirando as mãos com vi-

vacidade.
— Amarrá-lo— respondeu-lhe um

dos algozes.
— Amarrar-me?!—redargue o mo-

narcha com indignacão— nunca con-

sentirei em lal! Fagam o que Ihes or-

denam, mas não me amarrarão; re-

nunciem a esse projecto.
Os executores insislem, levantam

a voz e parecem dispostos a pedir au-

xilio para empregar a forca. E' o mo-

mento mais desolador do marlyrio. Luiz

XVI volta-se para Edgeworth e olha-o

fixamente como para lhe pedir conse-
lho. Apôs longa hesitacão, o confessor

diz-lhe, com as lacrimas nos olhos:

— Filho de S. Luiz, subi ao céo!

Apenas chegado á plataforma do cadafalso

Luiz XVI cscôa-se, por assim dizer, das mãos

— Sire, sô vejo neste novo

ultraje um ultimo ponto de seme-

lhanca entre Vossa Mageslade e

o Deus que vae ser a sua re-

compensa.

Luiz XVI conforma-se, apre-

senta as mãos com accentuada

resignacão e como os carrascos

multiplicam os nôs, exclama com

do?ura:
— Não é necessario aperlar

fanto!

O carrasco mosfra então o

patibulo ao condemnado. Edge-
worth colloca-se immediafamente

a seu lado e ajuda-o a subir os

degraus do cadafalso. muito in-

gremes e estreitos para um ho-

mem da sua corpulencia. E' no

decurso d'esta friste ascencão

que o abbade Edgeworth.exorla :

1) PORTO — O Exc.™ Snr.

Confra-almireníe Tasso de Fi-

gueiredo e o snr. general Lu-
ciano Cibrão sahindo do edi-

fício da Associagão Commer-

cial depois de ferminada a

sessão solemne promovida pelâ
Cruz Vermelha.

2) O pessoa/ da Cruz Vermeiha

formado na Praga de Gui/her-

me Gomes Fernandes.

3) Grupo de offíciaes medicos.

dos vcrdugos e dirige-se com

andar firme para a face esquer-

da. Os algozes surprehendidos
tentam delê-lo. Dá uma cotove-

lada no que Ihe ficava á esquer-
da e prosegue. Sem casaco. ape-
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nas com o collete branco, com

os calcôes e meias cinzentas,

com a sua alta e forte estatura

sobresahindo no céo sombrio

e baixo. com os hombros de-

primidos por causa das mãos

ligadas, com a cabeca ergui-
da, com o pescoco bem a nú,

com os cabellos cortados por

fraz, o que lhe devia imprimir
um singular aspecfo, com o

rosto vermelho devido ao es-

forco physico de subir a es-

cada, passeando o olhar da di-

reita para a esquerda, eis co-

mo appareceu á populaga o rei

marfyr. de quem os seus inimi-

gos não se amerceiam nem mes-

mo n'este supremo instante.

Os tambores da escolta,

enfileirados em frente da gui-

Ihotina, rufam sem cessar des-

de que Luiz XVI desce da car-

ruagem. N'esse momento o rei

esboca um gesto e ordena:
— Calem-se! . . . Meus se-

nhores, peco a palavra.
Uma parte deixa de rufar.

A multidão armada agifa-se.
Uns pedem que o deixem fallar,

outros oppôem-se. Receia-se

uma sublevacão. Ha quem se

condoia do desventurado e cla-

me por graca. Ha quem pense

em desfechar uma descarga cer-

rada sobre o pafibulo. Torna-
va-se necessario apressar o des-

enlace. Samsão, o carrasco,

e os seus ajudanfes precipitam-
se sobre o rei e arrastam-n'o

para a guilhotina, atam-n o á
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l) PORTO— Grupo de offí-

.
ciaes. maqueiros e enfer^

meiros que presfam servigos
na Cruz Vermelha.

2) Grupo de a/umnos de en-

fermagem.
3) Grupo de alumnas de en-

fermagem.
(Clichés de .1. d'Azevedo,

pliot. da «111. Cath.»)

prancha fatal e prendem-Ihe
os rins e as pernas. E' enfão

que o desditoso, com voz de

estertor, exclama:
— Povo, eu morro inno-

cenle! Perdôo aos auctores

da minha morte. Praza a Deus

que o meu sangue não recaia

sobre a Franca!

A prancha executa imme-
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diatamente a sinistra rotacão.
Luiz XVI ainda pode levantar

os olhos para o céo. Adaptam-
Ihe a terrivel meia lua ao pes-

co?o e estrondeia então um

grito horroroso que o gume
do cutello abefa. A cabeca do

infeliz não é cortada cerce. Al-

guem exerce pressão sobre a

funebre lamina para que ella

se separe do tronco. A impe-
ricia do verdugo faz com que

o ferro incida no occiput e na

maxilla, que ficam horrorosa-

menfe mutilados. Acto continuo

o filho do carrasco, Henrique
Samsão, tira a cabeca do cesto

onde cahira e mostra-a ao povo.

Consumara-se a tragedia.
Retumbam n essa occasião

brados fesfivos. Algumas deze-

nas de homens e mulheres dan- PORTO— Col/egio de Nossa Senhora da Guia

Differentes aspecfos da ulfima

exposigâo dos frabalhos fei-

fos pelas alumnas d esta acre-

ditada casa de educagão e

ensino.

sam, a cavallaria colloca os ca-

pacetes nas pontas das espadas,
os icivis pôem os barretes e

chapeus nas ponfas dos chucos
e das bayonetas. A maioria pro-

cede assim. Mas tambem ha

muita gente que se mosfra pro-

fundamente contristada.

Basfantes espectadores da

sanguinaria scena correm para

o cadafalso para recolher algu-
mas gottas de sangue da victi-

ma, outras ensopam alli os sa-

bres e os chucos. O porta-ban-
deira dos Federados de Mar-

selha enxuga a guilhotina com

a seda da bandeira; ha vampi-

ros que levam os dedos embe-

bidos de sangue á bocca; um

tal Raby, de Brest. salta ao

ANNO II

cadafalso, passa a mão pelo cufel-
lo e asperge a furba; um inglez
dá quinze francos a um garoto

para banhar um lenco branco

nas tabuas humidas; um supers-

ticioso esfrega os dados do jogo
no fundo do cesto que conduziu

o cadaver ao cemiterio: um rea-

lista, M. de la Roserie, toca no

sangue com a ponta de um so-

brescripto e envia-o a sua mãe

como reliquia ; outro esfrangeiro

p<iga por quinze francos uma

I/iustracâo Catho/ica PAG. 585



madeixa do suppliciado; os ajudantes do car-

rasco ganham sommas importantes com o ne-

gocio dos cabellos do desventurado soberano.

Finalmente transporfam o cadaver para o

cemiterio da Magdalena. A avidez para adqui-
rir reliquias não cessa. Paga-se um luiz pela fi-

ta que atara a cabelleira do justicado; o cha-

peu é rasgado em bocadinhos e reparfido; o

casaco fem a mesma sorle.

Findo o pavoroso especfaculo descc do ca-

dafalso um homem, a quem a multidão contem-

pla e que lhe abre caminho com insfincfivo res-

peifo. Esse homem atravessa quasi cambalean-

do a Praca da Revolucão e vagueia ao acaso.

Esse homem é o abbade Edgeworlh, encarre-

gado por Luiz XVI das suas ulfimas recom-

mendacôes para Malesherbes que o espera em

casa de Madame de Senozan.

Pretendem alguns hisforiadores que no fun-

do de uma carruagem, postada á esquina da

rua dos Campos Elysios, um primo do rei, que

votara a sua morte na Convencão. assistira ao

seu supplicio.
Eduardo de Noronha.

:||:
O

"Í^ISGOS-.
ODO

DELA porla estreifa e escura d'aquella ilha um bando de

garrulas creancas desbordou sobre o passeio. Vi-as

correndo e para tilli fíquei muifo fempo a seguir-lhes as ca-

briolas doidas. a ouvir-lhes os grifos radianfes como os das

ilechas do sol explendido repercufindo em fanfarra, n'uma

explosão sublime de gloria. pelos reconcavos profundissimos
do ce'o azul sem macula.

A ilha e' uma bocarra hianfe e feia com telhados esbor-

zinados de musgos bravios e as lodosas escorrencias das

chuvadas a riscarem, d'um verde pôdre, a duvidosa alvura

das paredes. O sol enfra iá muifo de fugida pela lucarna que

as duas ulfimas casas muifo esguias e irreguiares ao fundo

recorlam sobre o poco, como um fugidio aceno de fídaJgo ca-

ridoso que a miseria repeJJe, n'uma rcbeldia esfoica, n um

egoismo brufal de condemnados , . .

Anda por aili miasmando uma poeira abafante de coi-

sas velhas e mofenlas, e quando as ullimas venfanias agres-

fes do mar invadiram em bando barbaro a cidade, aquelles
easas de i ha, erguendo para o ar saccudido os corufos ne-

gros, davam-me a visão grofesca d'uma cabeca pallida e suja
de gravoche copiando em assobio irocisfa os silvos longuis-
simos do vento, ás fusfigadas . . .

Nalurai é, pois. que as creancas, que eram loiras, pre-
S3s ha fanfos dias na escuridão. hoje, mal senfissem, dos iei-
fos sem iuz. o revoar da manhã purissima e suave, viessem

em fropel cá para fára, a saltarem, rolando-se no passeio

quenfe, rindo com a alacridade do dia, como phalenas de oi-
ro espiralando vôos de Joucura e ebríez tríumphai, n'um raio

de sol da primavera—que já se presente no occulto iabora-

forio dos bofôes nascenfes, pelos jardins em calmaria, a des-

perfar . . .

FRANZ.
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Com dôr que a alma enregéla
olhando ao longe a montanha,
diz a pastora maguada :

-— Tu vaes com oufra serrana

c t u irei com a cstrella

d'alvorada ...

Ia á fonfe, frisfemenfc,

por uma farde s lenfe

de florida primavcra,

quando declinava o dia,
e a luz do sol morria

pouco a pouco no occidenfe
no campo que enverdecera.

Depois de a ponte cruzar,

que pos-a sobre a ribeira,

depois de deixar a eira

e os ondulanfes frigaes,
já no meio de uns sarcaes,

o peifo a arfar de desejos,
achou o fonfe de prafa
que formam dois mananciaes

qu:- se uncm dando beijos
em continua serenafa.

A mo?a, sempre calada

ao pé do jorro da fonle

prafeada,
viu encher-se a canfarinha,
e n'um gesfo de desfreza

poz aquella na cabeca

por sobre os negros cabellos,

que são o f-cho divino

do seu rosfo na< arado,
e refomou o caminho

do povoado.
O dia ao longe expirava...
Anfes do rio passar,

quando sahiu do frigal
Ella nofou que a fifava,

esperava

o seu zagal.
Disse-lhe... essas amoroas

palavras tão ardorosas,

que amanfes sabem dizer,
e ella escu(ou-o a fremer,

as faces já ruborosas,
e o céo

de suas azues puoillas,
assim como mariposas
no chão

poisaram-se infranquillas.
Volfaram para os frigaes.
Ouviu-se um beijo e uti suspiro,
e enfre savanas de flores

os rouxinoes sonhadores

canfavam pelos sarcaes
as escalas dos ?eus lrino«,

com ■> saudando e.n seu* hymnos
fecundos esponsaes...

Quando ella evoca esse dia

D
O

o
D

IristcÃa os olhos lhe empan*.

E diz: — 'Quanfo fe queria,
e vaes com outra serra-a!-

Como se levasse o venfo

seu lamento

e seus amargos gcmidos
ao que ama.

assim a zagala exclama :

— Porque fui fão farde á fonfe?

Porque me dcixa sosinha

^em medo que eu o censure?

Emquanfo a tarde se afafa,
a noite se ovisinha.

E a moca suspirando
tlli fico sempre olhando

o rio da côr de anil

que enlre sombras clareia

e ao longe serpenfeia,
como se fôra um reptil
a colleor pela aldeia.

E emquanfo ropida a noite

o firmamenfo e o solo

com seu negro manto roca,

o luz da Iua de prafa
sc refrafa

nos olhos prefos da moca.

Ella exclama suspirando:
— Que é isfo que esfou fifando?

Acaso é elle a espiar-me?
E' sua sombra a apparecer?
Não é não,— que sorf- a minha !

E' um rosal a mexer!

Logo exclama :

—Ouviu-se ogora uni lamento!

Será elle que me chami?

Ah! não é yenão a iami

que geme ao passar do vcnlo!

E vol»e omanle :

— Choro c elle não me odora !

Não to na ei a chorar!...

Uma lagrima brilhante

Sobre os seus olhos scinlilla.

Ella disse que não chora ...

Talvez o rôcio do luar

a humedecer-lhe a pupilla.
Mas é pranfo.
E fntrefanfo

chori a mo^a desolada,

suspira sempre de dôr,

frisfeza os olhos lhe cmpana :

— Tu vaes com oufra serrana

Eu irei logo ao rubor

d'alvoroda ...

Mui lenla c Iugubremenfe,
Soam dobres (rislemenfe.

E uma velha encarquilhada
confav^ o caso a um porqueiro:
— Honfem. morreu a serrana.

E no azul brilha o luzeiro

d'alvorada . . .

l/ercáo livre de F. D'ALMEIRIM.
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f\ Querra Europeia
=w =^ ^"

FLANDRES— Tropas francezas e be/gas em marcha para a primeira linha

Agriculfores al/emães /avrando as terras da Prussia Orienlal com uma machina aufomovel

Æé,
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Grupo de enfermeiras da Cruz Vermelha Japoneza. insfallada nos hospifaes de sangue de París,

para auxiliar as damas francezas na assisfencia aos feridos

Algumas senhoras da colonia ingleza de Orofava (Canarías) fazendo roupas

para o exercifo inglez que se enconfra no fheafro da guerra
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Garicattiras ii^terijacioijaes da glierra

Galci^dario do Kaiser para 1915

ou

0 loUco soi>l)o do dcipeDtado Gãil^ernie

o

Guilh idorerme adormece .

Janeiro.— Desembarco em Dower.

Fevereiro.— O meu cortejo (riumphal afra- I

vez de Londres.

Margo.— Corôo-me na abbadia de West-

minster.

^^£^^g-'«^^>
.VHywii^jiarf*^

M'íll^HM

Abril.— Passo revista em Aldershot ao

unico soldado inglez sobrevivente.

Maio. — Faco na Academia Real uma ex-

= posicão particular de mim mesmo, para mim.

or PAG. 590 /I/ustracão Cathoiica ANNO II
"O



■'YC. ft^'-^fc?*:: /< :v : >:::[
'

'

'-■'-• '■ptSV
0

Junho.— Dirijo pessoalmeníe no Covent

Garden a minha opera.

lenf.

Julho.— Rcvisfo a minha esquadra em So-

Agosío.— Serei eu o unico em Cowes.

Oufubro.— Toco alaude sobre as ruinas

do Banco de Inglaterra.

Novembro.— Sou o unico €doido» da na-

gão (jogo de palavras entre kaiser e guyser :

doido).

Dezembro.— Sou o unico distribuidor de

presentes de Natal.

Setembro.— Langarei no Hyde Park a pri-
meira pedra d'uma fabrica Krupp. =

E depois . . . acordou!
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flnecdotas historicas
Ditos © pensamentos

Turgot e Volfaire

ministro Turgot curtia em casa do

marquez de Viliero um acesso de

gota que sô com diffîculdade o dei-

xava andar. Voltaire, visitando o esladista. per-

guntou-lhe amigavelmenfe:
— Como passa o snr. Turgot?
— Soffro muifo. as pernas levam-me vaga-

rosamente.

—Quando vejo o snr. Turgot creio ver Na-

buchodonosor.
— Sim, com os pés de barro...

Commentou sorrindo fristemente. Mas o poe-
ta acudiu logo:

—E a cabeca d'oiro.

Luiz XII

Luiz XII, quando duque d'Orleans, foi du-
ramente contrariado por muitos fidalgos que o

não queriam no throno de Franca.

Vencidos os seus adversarios e sagrado
rei, Luiz XII respondeu assim aos amigos que
o instigavam a castigar os que se lhe oppoze-
ram:

—Não vinga o rei de Franca os aggravos
feifos ao duque d'Orleans.

Filippe II e o lavrador

Filippe II de Hespanha, andando á caca. foi

surprehendido por uma formidavel tempesfade
que o forcou a procurar abrigo em casa d'um
modesfo lavrador. Na manhã do seguinte dia,
grato á franca e affecfuosa hospedagem, disse
ao lavrador que Ihe pedisse alguma coisa, que
logo lh'a faria. O camponio respondeu:

—Senhor, sô quero e peco a Deus que dê
muifos annos de vida a V. Magestade e a mim

graca para que nos não lornemos a vêr.

A passagem dum rei por um solar é mais
nefasta que um furacão.

Cesar e Carlos V

Julio Cesar chegou tão rapidamenfe e ven-

ceu tão gloriosamente o rei do Ponfo que man-

dou a Roma a noficia n'estas palavras:
— Veni, vidi, vici.

Carlos V, apoz a sua vicforiosa jornada na

Allemanha, corrigiu assim:
— Veni, vidi, vicif Deus.

O

l!

o

Cecilia Renaut

Cecilia Renaut, que premedifou assassínar

Robespierre, explicou assim para que eram duas

facas que trazia debaixo do capote:
— Eram para saber como éfeito um tyranno.
E accrescenfou:

—Antes queria um rei do que cincoenfa mil.

Foi guilhotinada.
O abbade Voisenon

O abbade Voisenon esqueceu-se de que o

principe do Confi o convidára um dia para jan-
tar, e dizendo-Ihe um amigo que o principe es-

tava sériamenfe agastado com elle correu a des-

culpar-se. O principe, vendo-o, voltou-lhe as

costas. O abbade rejubilou:
—Ah! senhor, estou contenfissimo e reco-

nhecido. Disseram-me que V. Alfeza estava mal

comigo e eu vejo o confrario.

O principe de Confi volfou-se surpreso:
—Como?!
—V. Alteza volta-me as cosfas, e não eos-

fuma fazer isso aos seus inimigos.
O principe gosfou e ficaram as pazes leilas

Fox e os judeus

Fox pedira empresfado a differenfes judeus
somas consideraveis, confiado em herdar d'um
tio milionario, mas esfe íio casou-se e teve um

filho. Quando Fox o soube, disse compugido:
—Este menino é o Messias que acaba de

ser dado á luz para a ruina dos judeus.

E' uma revolugão

O duque de La Rochefoucauld—Liancaurf

fez ver a Luiz XVI que acabando o povo de

tomar a Basfilha a coroa correria risco. O rei

pergunfou:
—E' então uma rebellião?
— Não, Sire, é uma revolucão!

O trabalho afasta do homem fres grandes
males: o vicio, as necessidades e o aborreci-
mento. — Volfaire.

Coragem carecida de razão náo é coragem.
— Cicero.
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