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MÊDO E MÊDO

|^| INDA não eslá obliferado de fodo o

H senso das formulos expressivos er

I \ Poríugel! Não sei se esle favor o

devemos ao cáco poderoso do profundissimo
sr. Cabreira, que fem agora uma Åcademio,

0 cerfo é que o segrêdo das fôrmulas ex-

pressivas não se perdeu em Poríugal. Tanfo

assim, meus senhores, que ainda ha dios umo

gézêlo de Lisboa definiu o zaragofa hevido

no Terreiro do Pago quando o sr. Esfevão

de Vasconcellos—esse grande homem, como

dizio o conselheiro Accacio que deixou filhos

na" Rcpublica
— felephonou poro o gobinefe

do sr. José de Cosfro o onnunciar-Ihe uma

revolucão p'rô meio dia, usuando da formula

seguinfe :

Boa1os-i-Alerme= Mêdo

E a formula é veridica. Porlugal é o

paiz da enfrega das espedas ( uma formula

que eo Saldenha esqueceu) mas é (ambem o

paiz do mêdo, ferrivel dccnqa a que o povo

sôe dar um nome mais sonôro e mais . . .

cheiroso que não me afrevo a rrproduzir pe-
ra não arreliar o meu vizinho que enlcndc

que (er gro^a é escrever sem offender a d<-

(uifaria ! . . .

Não fallo já do mêdo como grande fe-

cfor psychologico na polifica, visão sombrie

de phanfasmas q'ue fransforma a vida do go-
vcrnanle de hoje n'um pesadêlo contumaz e

soffocanfe, quasi em permanenfe mania de

perseguifão. O mêdo porfuguêz fem esfes

caracléres, sem duvida, mas oufros mais,

creados pelas circumsfancias hisforicas em

que cllc eppareceu ou recrudesceu, nascidos

do me'o onde o mêdo se implanfou domi-

nador, presago, nojenfo e ridiculo, ao mes-

mo ffmpo.
Ås circumsfancias hisforicas sêo conhe-

cidos; umo minoria oudoz e limpe <?e es-

"

crupulos, como convém, fellou alto de mais

a foda uma sociedade amollecida no sybarilismo pôdre
de oilenfa annos de rofafivismo escandeloso, sociedede

sem conviccôes e sem nexo que vivio apenas porque

os polificas se mexiem, que (inha apenes dues ideias ou

anles dois vicios; o vicio de focar o hymnO no 24 de julho
e est'oufro. muifo menos inoHcnsivo do que aquelle, de dar
vivas á Liberdade e pedir a cabece dos jesuifas . , . Essa

minoria fallou alfo, dissc a essa sociedade ; ponha-se já no

olho da rua I e como na hisforia commovenf issima do Zé

do Telhado, as femilias ossusfaram-se e pergunfaram oos

audazes o que era preciso poro elles ficarem sefisfeifos,
em vez de chamorem a pblicio e aponfar-lhes no cami-

nho da enfrada o da sohido. Forom esfos es circumsfon-

cios hisforicas e as do meio apenas divergem d'ellas em

que agora o mêdo chegou fambem aos que mandom, os

quoes por isso delirem em pleno crise de

loucura jacobina.
O leifor poderá ficor varado com es-

fos dedu^ôes.J mos ohi esfá o casO da ven-
da de Palazzola e do Insfifufo de Sanfo

Anfonio em Roma a crear-lhes reizes fundas, a mosfrar-nos

que o mêdo poríuguez já alfingiu a phase em que a o'igi-
nalidade o consagra e nofabilisa.

Å venda de Palezzola é um caso de mêdo e mêdo do

governo e mêdo do parlamenfo, mêdo do poder fodo. em-

fim. Na revolu«,ão franceza como nos regimens radicaes

confemporaneos, nôs enconframos o mêdo sob oufres for-

mas, o mêdo provocado pela divergencia de ideias. O ac-

lual medo poríuguez é oufro coiso. Â venJa de Palazole

sendo mêdo, é oufra -coisa muifo diversa do mêdo á Egreje,
por exemplo. E' apenas o mêdo do governo deonfe dos bon-

dos que julgam (er soedo a horo do soque, ou querem que
ella sôe defenifivamenfe, porque nos cinco ennos que mediô-

rom enfre a 1." e o 2.* republicas nôo comerem á forfo. E

precisomenfe porque esses bandos sfio consfiluidos ou for-
mados pelos arremalantes do regimen (como dizia ha dios o

revolucionerio Lopes d'Oliveiro) pelo genlelho impor'fanfe,
pelos homcns de negocios, o .governo que vive dos Balôes
de oxigenio que esses bandos lhe minisfram, o governo que
mendo e é mondodo por elles, fem-lhes mêdo e poro evifor

que o devorem, alira-lhes p'rá denfugo hionfe, omeo^odoro
fudo o que fem é mão.

Assim é que o governo e o perlemenfo invenferem ogo-
ro a iegalisacão da qualidade de revoiucionarios, assim é

que se explica ... a venda de Palazzola. Esfa não íreduz que
o governo fenho mcdo o do Egiejo, mes que o govcrno fem

mêdo de que os bandos, á folfa de melhor, o popem.
—

que
é differenfc.

A venda de Pelozzola é um crimc de lesa-palriolismo,
[ um sacrilegio e uma offense? Cefamenfe. Mas é sobretudo
um negocio mesquinho. Foi assim que a definiu a Capiíal.
Ora, desde que a imprensa radical encara um acfo de falfa
de pafriofismo como utn negocio, e demais a mais mesqui-
nho, evidenlcmenle que elle sô pode sêr explica-
do por mêdo do governo, doj bandos que vão

negociar . . .

E enfão eu abro os Gafos (vol. 1 .° pag. 50)
e leio em alfa voz o que Fialho escreveu no lem-

po de D. Fernando:
«—Aqui d'el-rei! Isfo é uma liquida?ão

geral nos bens do povo; um saque frinfa ve-

zes mais vil que o de Junof; uma epopeia de
furío, mais audaciose do que a hisforia cele-
bre de Ali-Baba, onde fambem figuram caver-

nas de riquezas, um poderoso chefe e quo-
renla ledrôes.As preciosidodes forom errolo-

dos, mos os querenfe lodrôes mulfiplicorem-
se e por ohi confinuom o saqueor ofé oo fim!«

Islo escrevio o Fiolho quondo se

hmpavam os convenfos; que diria elle

hoje que já não ha frades a iimpar,
mas em compensocôo ha muifo

mais . . . hoc opus, hic Jebor

esf?!

F. V.
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Miss Philimoore
tr

minha alma ajoelha contrita, hu-

milde, supplicante. darling: per-

dão!

Perdão, sim, porque me pesa ve-la ressuscitar, quebrar o myste-
rio do tumulo, desfazer em fumo essa morte heroica, artistica, su-

blime, que me parecera bem, logica, digna de si, quando este inver-

no o 'Figaro* me noticiou laconicamente a sua morte, longe, na ve-

Iha Flandres, ao servi?o heroico duma ambulancia Belga.
Chorei-a. deplorei-a e aqui lhe fiz o rememorar galante das suas

aventuras e dos seus nervos. Assoalhei os seus caprichos e a sua

casa de Hespanha, aquella adoravel, acolhedora granja, sumida en-

tre a renda verde das oliveiras como o seu caracter, perdido enfre

a nuvem perturbadora dos seus caprichos. Relembrei o seu espirito
e o seu chá admiravel, regalo amoroso d'um mandarim, que o cul-

tivava nos hortos religiosos dum pagode sagrado. Devo-lhe, capri-
chosa amiga, ho-

ras incerfas de

amargura, porque

chorei a sua mor-

te, com sincerida-

de, com a mesma

triste e amavel ter-

nura, com que la-

menlaria a desfrui-

cũo do seu Budha

de jade, ou uma

das suas Tana-

gras leves. Pas-

seei a minha sau-

dade pela sua ca-

sa deserfa, a la-

menlar todos

aquelles bibe/ots,

joias. quadros, ar-
fisficas inufilidades

que enchiam o scu

haall, o seu mu-

seu, archivado,

collecionado, ao

arbitrio rebelde,
dos seus nervos, e

que era alinal cp-

mo o scenario bi- NA BELGICA—Um grupo infernacional.

sarro do seu ca- O snr. Dr. Arthur Bivar e seu fílho Fernandinho

racter incompre- com varios amigos belgas
hendido . . . Cho-
rei-a sentidamente, porque a minha agradavel Miss era para mim,

uma boa recorda^ão, era com a sua franca. terna amisade de com-

panheiro, a lembranca feliz d'uma efape deliciosa, e não resisíi,
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hoje resuscilar para mim, no relato do meu

jornal que Ihe refere uma nova aventura.

Agora, a caminho de GallipoliPl Mas por

Deus não se deixe morrer burguezmente no

mar, victima d'um submarino como qualquer to-

nelada de conserva ou qualquer fazendeiro bi-

lioso do Chili . . . A Gallipoli ? Mas a que no-

va, admiravel, extranha aventura vae ainda ar-

rasta-la o seu capricho, Darling?!

JOSÉ DE FARIA MACHAD0.

0 ITÎinhcTatravez da

photographia
coo

M dia que tu. leitor, esfalfadissimo pe-

los afazeres da vida commercial, en-

lediado pela lucfa da fabrica, moido

pela soalheira do campo. quizeres dar fre-

treguas a tantas e tão variadas sobrecargas da

vida intensa do seculo, para arejar q espirito,

sae da macada da conquista do pão e atira-te

por este Minho, agora no outomno, cni que o

ar deve estar diaphano, sem ideia de lêres jor-

naes e sem mesmo a companhia de um livro. . .

Encaderna-fe modesta e commodamente em

uma roupa de brim folgada e fresca. e.come?a

a vêr tudo quanto fcns na tua ferra, digno de

ser apreciado, esfudado e me-

difado I

Disse uma senhora. se a

memoria me não compromet-

te, allemã, e que finha cor-

rido as sete partidas do mun.

do, que nada (inha visto na

terra que a impressionasse tan-

to como as provincias do

Minho e da Galliza.

Comeca por exemplo, a

descrever Barcellos, 'que dá

a mão pela ponte a Barcelli-

nhos» e, depois, toda ella é

uma fina aguarellista, cheia

de originalidade.

Caminha—O Rev. Parocho Domingos dos Anjos
Refere-se ás videiras de

Amorim com os meninos da Primeira Communhåo e a Associagâo enforcado. escrevendo 'que

da Doufrina Chrisfâ sobem pelas arvores n'uma

peranle o seu tumulo, de fallar do seu espirilo,

do seu caracter admiravel mas imcomprehensi-
vel. Ninguem a comprehêndeu ; ninguem a soube

pintar. Todos os seus retratos são abomina-

veis, mesmo aquella sêpia extranha, do sof-

fredor e misantropo inglez. que o seu amor

enlouqueceu. Tem sonho, mas o sonho nervo-

so, apaixonado do pintor ... De si nada ; nem

um tra?o. nem uma semelhanca . . . Elle pintou

um ser irreal,— um anjo se quer,
— como elle

a via. atravez do seu amor, da sua loucura, e

a minha querida, caprichosa Miss Philimoore,

é bem uma mulher.

Fragonnard pinta-la-hia se vivesse. Sô elle

saberia fixar o que ha-de subtil, de elegante, de

sobrenatural quasi, no seu hellenico feitio in-

comprehendido I Sô elle, o grande retratista da

delicadesa e da mocidade poderia marcar a

eterna mocidade do seu espirito, a surprehen-
dente mocidade da sua bellesa.

E era por isso que eu achava grande a sua

morle, lá longe, entre gemidos e pragas, sob a

chuva da metralha e sentia, que era seu, que

era artistico, o fim entre os escombros d'uma

trincheira, as mãos ainda tremulas das caricias

repariidas, o sorriso ainda consolador e bom,

no meio d'essa hecatombe olympica de illusôes,

sonhos, vidas. escombros, ruinas, cadaveres e

cacos, heroismos e pragas, serena, extendida,

o sangue em borbotôes. avermelhando o cor-

pete, n'um peitoral de purpura como o dos ve-

Ihos Basileis.

E assim não sei se chore, se ria ao ve-la
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Enferro em Casfro Laboreiro

ancia indefínida como que a [querer dependu-
rar os cachos no azul do firmamento» I

Lcitor: toma tento. Arreda-te da polifica-

gem, que não te adianta caminho. Aqui me fens.

republicano authenticamenle historico, que froca

a mais lyrica oratoria do Anfonio José de Al-

meida ou todas as ironias picantes do Brito

Camacho, pela paisagem d'esta bemfadada re-

gião do Norte! Podem ser de fama as pecas de

tão inclitos varôes, mas não valem por um sô

portico.manuelino.por um retabulo á D. João V

,.<)
^

E*^
^ h^t%-- *

*fir

ou oor um cruzeiro toscano a dominar a

docura de um oufeiro.

Metfe-te no comboyo. Sae em Lapella, ati-

ra. a meia duzia cle passos da estacão, com o

olhar para a torre que ali parece varrer as nu-

vens e detem-le a vêr uma corôa portugueza

com nove casfellos I Depois vae seguindo por

Mon^ão afôra até Melgaco. Aqui chega-te a

gente que te comprehenda, que te dê grandissi-
mas dôses de bom humor. . . Olha para o gru-

po da nossa comitiva préstes a abalar para ter-

ras de Castro. N'elle vês o delegado do pro-

curador da republica, um dos medicos do par-

tido municipal, um escrivão de direito. um ne-

Um aspecfo de Fiães— A caminho de Castro

■_.■ k.

:_jss^^a^^s^'n:
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Casfro Laboreiro



Excursâo presi'dida pelo snr. dr. Silva Telles

Ponfe em Casfro Laboreiro

^

<T PAG. 198 /l/ustragão Catho/ica ANNO III
°



A excursão a Casfro—Crupo organisado pelo nosso representanfe

gociante de pezo e um phofographo de fína so-

ciedade. Lobrigas tambem as Castreiras, essas
O

pobres creaturas que conhecem a região que

vamos percorrer, coitadas! ás vezes sob sol

capaz de produzir meningites. sob chuva im-

piedosa, ou geada deshumana. . .

Castro Laboreiro! Quantas pênas te têem

descripto! no entanto, quantas paginas ineditas

ainda possues I Desde a fêvera do feu toucinho

de renome, afé a variada e infinita perspectiva

dos teus quadros em que ha matises encanta-

dores. . . Ah! quem me dera ouvir a miude as

cancôes que as tuas aguas vêem desdobrando

pelas tuas quebradas, em noites quietas, quan-

do as carvalheiras nem sequer ramalham

Ainda ha dias uma foimosa e radiosa co-

mitiva organisada pelo abalisado homem de

sciencia dr. Silva Telles, quebrou a quietitude

da zona, em referencia, abalando para a Pene-

da, Suajo e Castro, na qual se confavam os

snrs. Drs. Silva Telles e José Maria Rodrigues,

professores da Faculdade; alumnos do 4.° anno:

D. Josephina Tocha, Raul Navas e Armando q

Quartin ; do 3.° anno : D. Beatriz d'Almeida.

(Phot. de A. Soiicasaiix)

D. Esmeria de Souza, D. Adelaide Saramago
e Armando Valle; do 2.° anno: Correia Mon-

teiro, José de Moura, Anfonio J. Goncalves,

Eduardo Alves de Moura e Ferreira Lobo.

Tomaram tambem parte na excursão o dr.

Goncalo Sampaio, professor de Botanica da

Faculdade de Sciencias do Porto e o dr. An-

tonio Machado, assistente da mesma Facul-

dade.

A photographia que lhe diz respeito, melhor

do que a penna, acena se não te apetece, lei-

tor, sahir da vida de éculeo dos grandes cen-

tros em que de mistura com cerveja derranca-

da, se discute uma politica morrinhenfa, sem

interesse e sem ideal!

Quem me dera envelhecer, (disse eu um dia,

a um amigo, dos vultos de maior evidencia na

nossa provincia) n'um logar como os que vi,

com muitas arvores, muito sol e poucos ho-

mens . . .

Ancora. 1 1—9— 15.

AUGUSTO SOUCASAUX.
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Jfa guarda—Jnfanictria 12

Bivaque na Arrifana— Fazendo o rancho

O regimenfo em descanso

Bivaque na Arrifana—Offíciaes em grupo

<5" PAG. 200

Jantar dos offíciaes no bivaque da Arrifana
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E5PINM0—Patalha de flôres

^Stál

ANNO III

/—Lsperando os carros 2—Um carro ornamentado

3—Um iníeressante carrinho

4—Combate renhido 5—Desfrogos da båta/ha

6—Automovel das nagôes al/iadas

7—Combafendo 8—Para a linha de fogo

(Phot. .1. Azevedo 111. Catb.)
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PORTO—Capella particular do Ex.mo Snr. Alfredo Pereira

Padre flntonio Vieira §
ooo

'ÁO sei onde li, mas foi decerto em

algum jornal verde-rubro, que o Pa-

dre André de Barros, ingenuo ou

velhaco, andou a forragear nas len-

das da Companhia de Jesus infan-

tis patranhas sobre a vida do Padre

Antonio Vieira. O articulista des-

lombando em estylo implacavel os

famosos Jesuitas -

que eu tanto tem-

po não comprehendi na sua subli-

me missão historica, admirada, afi-

nal. por Augusto Comte, muito an-

tes da influencia senlimental de Clo-

tilde de Vaux —

esvurmava, a pro-

posito, cruezas, rigores de espirilo
critico e descabellados sarcasmos

que decerto o glorificaram oté 1910,

pois que, se é o publicista que jul-

go, represenfa hoje um tubarão de

respeitavel appetite e bojo, o que

não succede á misera maioria dos

publicistas, mesmo jacobinos, ener-

gúmenos e fortes.

Infelizmente, o quasi Taine es-

o

queceu-se de esfabelecer principios e, íallan-

do muilo em positivismo, nem por sombras

deu signal do methodo benemerifo que deve

ser ufania, credo e bussola dos fanaticos pe-

la. aliás lucida, classificacão das sciencias,

devida a Comte. Disparou toda a velha

artilharia de Ferney.

Expoz, fraduzido com gana. o libello de

Fernando Garrido. Emfim, n'um hymno de

liberalismo alegre, amarrou-se ao estandarte

do livre-pensamento, desfechando urna ode

pindarica
— embora em prosa muilo apressa-

da — a Sebastião José de Carvalho e Mel-

lo. conde de Oeiras e Marquez de Pom-

bal, o omnipofenfe minisfro, no dizer fre-

quente de Almeida Garrcff. de Rebello da

Silva. e menores.

Salvo o erro, tanta fusilaria nada prova

confra as suppostas pafranhas do Padre

Barros. Nem um sô argumenfo adduz, limpi-
do e fecundo. contra o prodigio da appari-
cão d'um anjo ao jovem Antonio Vieira,

quando este se perdeu na jornada á aldeia

de S. João (Vida do Aposfolico Padre Ån-

fonio Vieira, Liv. I, XVII-XIX). E, quanto a

outros prodigios, historiados pelo Padre Bar-

ros, ainda fez menos— ou mais— porque os

falsificou na essencia e nos pormenores.

Tudo isso, porém, lhe perdôa a Verda-

de e a Fé. Assim fôsse perdoavel o hymno
desafinado ao pobre Marquez, um dos mais

afortunados mediocres que têm engrampado
os echos da fama, cobrindo com a sua ca-

belleira de acfor sanguinario uma razoavel

falta de miolos (collectiva) e a muita lama

que. desde o senhor D. Pedro II, hercules e D.

Juan. preparava a patuscada rhetorica que te-

mos desde 1820, dando Leonidas triumphante
no Mindello, dando Roldão na Rotunda e Bo-

naparte (com figados de Nelson) no immortal

14 de Maio, salvacão definitiva da Patria e

da Republica.

VIDA COLONIAL- -Congo Porfuguez. Landana. O esfabeiecimento dos
snrs. Rodrígues & C.a

*
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VIDA COLONIAL—Landana. Egrejas da Missão

O

LANDANA—Os srs. Alvaro Cosla,

Antonio B. da Cosfa e Fernandes

Gomes do Åmaral

Antonio Vieira, que acabou o noviciado a

6 de Maio de 1625, aos 17 annos escrevia em

latim as Carfas annuaes para se mandarem a

Roma— diz o Padre Barros — por ordem dos

seus superiores. O grande genio, que se chama

o Marquez de Pombal. não sô não foi capaz

de aprender a lingua ingleza, apezar de ser nos-

so diplomata em Londres durante sete annos,

mas afé nunca logrou escrever em portuguez lim-

po de solecismos, com propriedade, pureza e

elegancia.
E Antonio Vieira, nunca sonhando decerto

o esplendor proximo fufuro do demolidor dd

Companhia de Jesus, a esta devotava fanto a

sua alma, que nada admira ver que os Superio-

LANDANA—O snr F. M. Amaral, socio

da fírma Rodrigues & C

O

res, galardoando-lhe o genio e a fé. lhe dessem

a cadeira de Rhetorica no Collegio de Olinda.

O que assombra. sim, é o grande professor que

logo se revelou Vieira. Não era sô o lente, era

o vidente. A' vastidão dos conhecimentos al-

liancava a mais genial profundeza. Foi então que
Vieira dictou um celebre e originalissimo com-

mentario sobre as tragedias de Seneca, e outro,

não menos penetrante, sobre as Metamorpho-
ses de Ovidio.

N'aquella edade, o senhor conde de Oeiras,

de durindana á cinfura e o violão na dextra,

cantava o fado nas viellas de Lisboa, mal ima-

ginando que tanfo vigor e gentileza (na vida fé-

lida de tavolagens e bordeis) dariam o estadis-

ta que, desde 1ÔÔ2. é o porta-bandeira de to-

das as duvidosas democracias portuguezas . . .

e adjacencias.
*

Não tinha Anfonio Vieira ainda vinte annos.

quando fez o seu Commentario Litteral e Mo-

ral sobre Josué e outro sobre o Cantico de Sa-

lomão.

Talento e saber fulguravam já no moco je-

suita com abundancia baslante para inundar os

encephalos de uma duzia de Sebastiôes de Car-

valho, o que não quer dizer que a Companhia
de Jesus. possuindo, entre outros grandes ho-

mens. tão auspiciosa individualidade. não tives-

se um dia de ser pisada em Portugal pelo sup-

posto genio do aventureiro que foi o Colbert do

senhor D. José I.

Mas, se Anlonio Vieira. na primavera da

vida, já valia mentalmente muito mais do que o

Marquez valeu durante a sua vida toda— mes-

mo admitindo como seu o que Ihe ensinaram,

ao vê-lo falto de ideias sôlidas, até para o mal,

o cavalheiro de Oliveira. Alexandre de Gusmão,
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VIDA COLONIAL

Paysagcm de Landana—

O esfabe/ecimenfo A. Rodrigues <§ C.«

Verney, Ribeiro Sanches, etc. — a sua superio-

ridade moral. em annos fão propicios a paixôes,
é. mais do que assombrosa, tocantissima, ge-

nuinamente angelica.
Na edade em que Sebastião José rufiava e

se corrompia, dondo honras de Aspasias ás man-

cebas da Mouraria, o Padre Anfonio Vieira pen-

sava com ardor na conversão dos indios da

America e da Africa e, preparando com criterio

e sinceridade a sua carreira de missionario,

aprendia profundamente o tupí e as varias lin-

guas de Angola.
Sebastião de Carvalho, aos 20 annos, ullu-

lava, pelas sombras nocfurnas da capital, as co-

plas eroticas que aprendera nas orgias dos her-

deiros mentaes d aquelles miseraveis que demen-

taram e trahiram D. Affonso VI ; o Padre An-

tonio Vieira, n'essa mesma edade, sonhava, co-

mo Santo Anfonio de Lisboa, uma vida de he-

roismo apostolico, e talvez que Ihe vibrassem

na alma pura e ardenfe aquelles versos dos

Luziadas (Canto VII. IX):

Não vêdes a divina sepultura
Possuida de cães que, sempre unidos.

Vos vem tomar a vossa antiga ferra,

Fazendo-se famosos pela guerra ?

A vocacão de missionario afirmara-se. ha
G
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Cacongo—Mauso/eu do Chefe

de Ma/embo

muito, em Anfonio Vieira. Aos 17annos, a pro-

nunciou com adoravel jubilo d'alma o futuro

grande prégador e escriptor. Depois, durante

cinco annos, percorreu os serfôes do Brazil, es-

tudando a linguagem, as crencas e as usancas

dos Indios, anhe/ando— escreve o Padre Bar-

ros — 0 conversão de foda aquel/a Gentilidade.

Que anhelaria em egual edade Sebastião José

de Carvalho e Mello? Parece que pouco mais

do que um palco para declamar pessimas ôdes

anacreonficas, feifas por vates vadios ás enla-

buzadas Phrynés da Lisboa decadente.

E a vocacão heroica de Antonio Vieira não

era quixofismo comesinho e grotesco. Posso af-

firmar, de coracão nas mãos, que nada se pa-

recia com a de alguns nossos contemporaneos,

guerrôphilos e germanophobos, que declaram

ás gentes estarem a arder por um logar perigo-
so nas trincheiras da Franca, embora resolvi-

dos no intimo a não darem á familia e aos ami-

gos o acerbo desgosto da sua ausencia.

Antonio Vieira já pedira a seus pais licen-

ca para missionar. Não o atfenderam. Resignou-
se com mágua, mas não desisfiu do sonho.

Na Companhia de Jesus, pensando porven-

tura no modelo angelico de S. Francisco Xa-

vier, renovou os esforcos para poder ir pelejar
no apostolado.

O renome excellente que já tinha nas letras
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VIDA COLON/AL—Landana. Mu/heres

de Ma/embo
(Phots. dc

apavorava-o com os rebates da invasão d'um

orgulho, aliás, tão nobre como lidimo. A's glo-
rias de professor eminente preferia elle, e cada

vez mais, a obscuridade heroica do apostolo
de Jesus-Christo em regiôes selvagens, affron-

tando intemperies, perigos, lances de muito va-

ria fortuna.

E não se Ihe quebrantou a per-

tinacia. O seu pedido foi simples e

focante. Vou resumi-Io, colhendo-o

da diffusão calorosa do Padre An-

dré de Barros (Obr. cit. Liv. /,

XXV).

E, entretanto, digam-me os pom-

baliphilos, que vocacão nobre reve-

lou Sebastião José, dos 17 aos 25

annos? A de futuro. . . whoremasfer,

como diz Camillo Castello Branco,

a d'aquelle madraco que, ao ver-se

censurado na inercia de funccionario

portuguez em Londres . . . com dois

dedos de democracia premafura, es-

crevia aMarco Antonio (sem Cleo-

patra) e d'Azevedo Coutinho como

um grande inimigo do snr. Pimenta

Aivaro da Costa) je Castro (inimigo que todos sa-

C bem), escrevia, diziamos, preferir o pão de mi-

Iho de Soure ao papel de espião ... em Lon-

dres, outhorgado pelo governo do senhor D.

João V? Pobre homem de genio!

José Agostinho.

da regiâo

GUIMARÃES—Collegio A cademico. Campo da IMiserícordia

Esfe anfigo e conceifuado Collegio, vae abrir no fufuro anno lecfivo no vasfo palacefe da familia Coufo, a dois passos

do lyceu. Possue amplos salôes e grande ferrago para recreio3 ao ar livre. Dirigido superiormenfe pelos nôssos amigo3, Snrs.

Dr. Alfredo de Oliveira de Sousa Peixoto, ornamenfo da clinica vimaranense e Luiz Gonzaga Pereira, que fem gasfo meíade

da sua vida dirigindo os passos á mocidade esfudiosa, auxiliados por sacerdofes sabedores e virfuosos, este Collegio impôe-se

pela'opfima educafão moral que olli se minisfra. a par da educa?ão lifferaria escrupulosa e conscienfe, sob uma disciplina sua-

va ao alcance das mais fenras idades. O resultado foi brilhanfe no findo anno lecfivo— 63 apprpvacôes com 18 distincgôes.

A's familias cafholicis o recommendamos, cerfos de que Ihe presfamos um bom servico.
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POEMAS PEQUENINOS

î\ lenda da "Guzla.,

Versão I

Pí que vibra em suas cordas

Sonefo de F. Villiespesa, poela casfelhono

Virgem rainha que morreu damores.

rosal que sem dar rosas, tão incerto,

mirrou, mandou aos fieis servidores

que em feretro de sandalo, coberto

e ungido de balsámicos olores

seu coracão á bôa esperanca aberto,

fossem a enterrar entre as flores

no mais remcto oásis do deserto.

Um peregrino que d'amores gemia,
o caixão encontrou abandonado ;

cordas Ihe pôz a vêr como_langia . . .

E assim surgiu a Guz/a, alma sonora

onde ha muito que pena amargurado
um insepulfo coracão que chora I

eo livre F. D'ALMEIRIM.

Greplisciilar

A' hora do sol poslo. hora silenlc

De avemarias Iristcs de saudade,

Ouando é mais doce e frouxa a claridade,

E o coracão aspira anciosamenle:

E quando a Sombra eslende mansamente

A longa Iraii^a em meia escuridade,

E o Ccu cstá a maior profundidade
E ha co.lgaduras d'oiro no Poenle:

* Quando o orvatho dosonho nos alaga
E deixa o coracão maguado e Iriste.

D'uma tristeza inspiradora e vaga:

E' a hora em que a Poesia nos assiste,

Nos beija. nos consola, nos affaga
E pos segreda a Ventura existe.

J0A0 AVELINO.
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/—O Grã-Duque Nicolau, Vicerei do Caucaso.

2—Å refirada russa.

3—Prisioneiros a/kmâes na Russia.
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D. Francisco Manuel e a freira Q

\0 mosteiro de S. Salvador vivia uma

freira muito dada ás letras e com

quem gostavam de conversar todos

os fidalgos da côrfe, onde era sobremaneira

fallada. Notou ella, poréra, com bastanle des-

gosto, que D. Francisco Manuel de Mello não

formava na linha dos seus admiradores, e um

dia que esfe illusfre escriptor se achava np con-

venfo para assistir a uma proflssão disse-lhe,

encobrindo o nome :

—Admiro-me que sendo v. mercê um fidalgo
fão enfendido não fenha procurado fallar com a

madce X. . . , de quem dizem c a freira mais

intelligente d'este convento.

—Senhora, a todas v. mercês estimo egual-
mente, e tarhbem tenho assenfado commigo que

o enfendimento da rtiais discrefa mulher chega
a saber accomodar com acerfo um bahú de

roupa.

Dissimulou a freira e em tôda a tarde âpu-
rou fodo p seu engenho para deslumbrar D.

Franciscô Manuel. Na despedida, descobriu-se

c disse o seu nome.

—E agora, senhor D. Franoisco, quero sa-;-

ber se na opinião de v. mercê poderei tambem

arrumar com acerfo um bahú de roupa?
Respondeu o aucfor da Cartaguia dos ca-

sados .-
*

—Minha senhora, pelo que tenho ouvido

poderá v. mercê arrumar dous bahús.

Um ingrato e cem descontentes

Queixando-se um pretendente a Luiz XIV

que havia um anno que requeria um logar, e

que por fim o ministro lhe dissera que por or-

dem de 'sua mígestade o logar não tinha de

ser provido, el-rei respondeu:
—Não ha duvida que assim o ordenei, por-

que cada vez que outhorgo mercê faco cem

descontentes e um ingrato.
,.. ■■_, A aúra popular

Quando Cromwel fez a sua enfrada frium-

phal em Londres, um amigo observou-lhe que

reparasse nas saudacôes enfhusiasticas da mul-

tidão. Cromwel respondeu desdenhoso:
—Se ámanhã me conduzirem ao pafibulo,

essa mesma multidão cobrir-me-ha de impro-

perios.
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Antes turco que castelhano

Por occasião da invasão dos castelhanos e

perda da nacionalidade, o embaixador de Por-

tugal em Fran^a recusou prestar obediencia a

Filippe, áccrescentando' quando q intimaram a

prestar homénagemlá'nova dynasfiá, que antes

se entregaria ao tureo, que a Castella. Pergun-
tada a razão, respondeu :

—Porque na Turquia se perseverar na fé

far-me-hão martyr e se renegar far-me-hão bá-

chá> e em Casfella nem báchá nem martyr.

Vem conquisfar a Hespanha?

Mandou D. João III um fidalgo porfuguez
a cumprimcntar da sua parfe o imperador Car-
los V, seu cunhado, que tinha chegado á Hes-

panha de volta da Italia.

O fidalgo levou comsigo vinfe- pagens e

criados para susfenfar o esplendor da sua'côrte.

Enfrando em Badajoz com csta genfe, Ihe per-

guntou por mofa o governador casfelhano:
—Vindes conquistar a Hespanha?
Respondeu o fidalgo portuguez:
—Não senhor, se a isso viesse fraria mcnos

porfuguezes.

Lingua maldizente

Visitando o imperador José II as cadeias

de Vienna d'Austria, foi-lhe apresentada uma

certa baroneza, que estava reclus'a por fallar

mal d'elle. O ministro que acompanhava o im-

perador lembrou que essa mulher merecia de-

gredo pelo seu grande crime. O imperador con-
Irariou:

—Deus me livre, se a mandasst degredada
iria dizer mal de mim para outra parte.

Melhor é ler ao pequeno por amigo do que

ao grande por inimigo.—Platåo,

Pague o ceu o que eu não posso, reconhe-

cido, agradecer.— Ovidio.

TlTO FLAVIO.
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