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JggCHRQNICA DA SEMANA §§§

CRISES

QOM
uinii crise ministerial para melhor fazer

ver no fracasso do auctor d-o superavit,
a enormidade da crisc nacional apavo-

ranle; coni a prespectiva da nossa intervcncão

na gucrra; com uma carestia e falta de subsis-

tencias que em Evora e nas Beiras comeca de

irascibilisar as massas operarias e já suscita

rugidos de kmpestade em todas as classes bur-

gue/.as; com uma cegueira quasi total nos meios

diri^entes da opinião e uma degenerescencia de
brios nas espheras conservadoras; com a prova
do movimento das espadas e a contra-prova do
14 de maio deante dos olhos,—diga-me o leitor
se não é de tremer o novo anno que ora solla
n um berco d'acúleos vagidos incomprehensi-
veis . . .

Faz o dono da casa o computo final dos
seus orgamenlos e cotejando-o com os ultimos
recibos de contribuicôes. que em Braga, por

exemplo, accusam já 75 °[0 na predial. benze-se
um sem numero de vezes e sente logo um fundo
estremecimento de alarme. Percorrem-se de dia
e de noite algumas das mais movimentadas ruas
das cidades. e é toda, uma onda de pedintes,
homens válidos com filhos e mulheres por cor-

tejo, invocando a falla de trabalho, causado ao

mesmo tempo pelas ullimas greves e pelo retra-
himento dos capilaes da induslria, p^ra extor-

quir parcas esmolas aquelles que ainda porfiam
por arrancar n'um Irabalho exlenuanle magros
ordenados preciosos. Nas conversas ouve-se

apenas um laslimoso brado de tristeza a que
depois toda a imprensa dá cores mais c<irre-

gadas.
Assim, de norle a sul, de léste a oeste. o

paiz offerece um tôrvo quadro em que a fome
e a inconsciencia se abracam fralernaes como

coveiros d'uma ra?a despolarisada que se esgo-
ta entre os vae-vens d'uma politica sem filo, e

a cnrencia absoluta d'uma auctoridade forte; e

aquelles que findas as ferias tornaram das al-
deifis ao viveiro ruidoso e besoanle dos burgos
populosos, presenlem desde logo que uma lucla
mais negra os está esperando anciosa, como os

monstros nunca fartos de sacrificios
Ponha agora o leitor ccmo conlrasle d'este

espectaculo de tristeza a formula chrislã: o ho-
mem pôe e Deus dispôe e verá qual a unica
fonte de esperanca que Ihe resta e que entre os

seus dois polos -océoeo inferno — as mul-
tidôes são forcadas a erguer os olhos para a

estiella da Epiphania, em cujo brilho canla a

pro,)ria glorificacão da fé, e cujo symbolismo
nos ensina a offertar a Deus o incenso das
nossas oracôes e dos nossos desejos sanlos; a

myrrha da nossa mortificacão e penitencia- o

C
PAG. 436

O
D

oiro puro da nossa caridade e do nosso

amor! . . .

E que hoje mais que nunca, a ideia da

expiacão de grandes crimes domina o espirilo
humano. Sobre a pezada car^a dos soffrimen-

tos a que está sujeila, ]á a ideia da revolta

contra injusticas supposlas não o escandece,

antes o allo e sanlo pensamento dos sacrifi-

cios que redimem, surge deanle de todos como

a momentosa e inconlroversa liccão da hora

presente, quer elles devam ser feitos pelo sol-

dado que padece nas trincheiras da vida inten-

sa e esgotante dos á/erfas para salvar o paiz,

quer pelos que mourejam em plena crise, cheios

de trabalho e cheios de tristeza.

E é curioso nolar então, leitor, este reflo-

rescimenlo progressivo e bello do espiritual á

medida que a materealidade bestial dos instin-

ctos de carnica augmenta. Elle é como aquelle
lyrio branco que o poeta cantou, nascido sobre

um lumulo.

E veja-se tambem quão odiosa e violenta,

arranco desesperado de um demonio perverso,

é a camDanha que em Portúgal como em Franca

as quadrilhas radicaes eslão fazendo contra o

clero, contra o padre, contra o mensageiro
bom da paz divina procurando malsinar o seu

heroismo e a sua abnegacão, buscando esma-

gar por toda a parte as tentalivas salvadoras

que elle faz pela salvacão das almas, hoje
mais que nunca soffredoras.

Não sc repara, não repararam muitos ainda

que esta é uma hora do espirito sobre a carne,

por excellencia. e que para bem intensamente

a viver, é preciso subir e beber nas mais cris-

tallinas fontes do mystico amor, meditar sobre-

lude na grande docura divina que do coracão

de Jesus cahe em jorro suave sobre o mundo,
fazer por comprehender o seu sacrificio sublime
—

e imital'o em tudo. Mas em tudo ! Sendo os

primeiros a sacrificar tudo ! Tanto na ordem

privada, como na ^ocial, como na politica. O

mundo, sobretudo o mundo liberal que tem da

religião uma concepcão protestante, pratican-
do-a no minimo util. e conforme as convenien-

cias.
—não se compenelra d'esta verdade, e ai

d'elle ! A hora é toda espiritual, de sacrifrcio !

E no campo politico, a maior é sobrepôr a

ideia religiosa da libertacão da Egreja de Deus,
aos interesses de todos os messianismos, ás

fûcíicas subtis dos protestantes da direita e

dos protestantes da esquerda . . .

F. V.
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PORjJ. DE FARIA MACHAD0.

knno novo

roovo anno é um pequenote, nedio, tra-

quina, muito digno successor de seu

turbulento avoengo, dado á briga
e ao tumulto—promessa farta de novas e des-

gracadas convulsôes. O scu primeiro sorriso

foi uma ameap ; o seu ingenuo. infantil balbu-

cio. um insulto. A voz dos canhôes. o fragor
cyclopico das batalhas, o clangor sinistro do

mundo em guerra. longe de lhe provocar o sus-

to, incitou a sua traquinice lurbulcnla. Nasceu

em plena guerra e em plena guerra quer mor-

rer. Nas azas do destino, andou sorridente por

sobre a ruma tragica dos mortos, o montão

macabro das ruinas. entre as lagrimas dos mo-

ribundos e o fumo dos canhôes. indifferente,

egoistas, emeando amea^as, conlundindo com o

seu riso, ferindo com as suas imprccacôes.
As supplicas não enconlraram echo no seu

coracão, as lagrimas não commovcram a sua

alma mysteriosa.
Nem um gesto, nem uma supplica, nem um

passo para a paz, até hoje commetteu, esse

provocador juvenil. Sorrindo sempre, diaboles-

co, trocista. promelte a guerra, a fome, com a

mesma solemne, desembaracada attitude com

que annunciara a paz. Pouco Ihe importa a dôr

humana. Miserias, desgracas, lagrimas. tudo

isso pouco vale ante o prazer da sua existen-

cia. Egoista como um deus pagão, pensa so-

mente no aconchego da sua ephemera vida. O

seu reinado pois,
—salvo a infabilidade do meu

reportorio, que é tudo o que ha de mais hu-

manamente fallivel—vae ser ainda uma quadra
remechida, convulsionada, tormentosa, e o pe-

quenote traquina, quando deixar este mundo,

vergado ao pezo das suas cãs e dos seus re-

morsos, não terá o ar piedoso e soffredor,

d um bom velhinho, que morre á abencoar, mas

o mesmo sceptico, provocador sorriso com que

nasceu, Não inspira confianca a sua vida in-

certa; provoca profundos receios o seu enygma-

tico fim.

Como terminará a sua existencia turbulenta

este turbulentissimo traquina? Eu. com o meu

reportorio, vou ainda pela guerra, porque a si-

tua?ão dos belligerantes longe de se definir ni-

tidamente, complica-se cada vez mais em no-

vos e intricados problemas. A guerra, esse hor-

rivel e tragico flagello, ha de terminar fatalmen-

te pelo esgotamento, pelo cancaco. Postas de

lado, na estrategia moderna, a ac?ão das gran-

des massas, onde a asfucia e a sorte podem
decidir, pela traicoeira. selvagem emboscada q

© ANNO I!l

das trinchciras. artc macabra dc gucrrear re-

duzida a expressôcs geomelricas. onde friamcn-

te se podem precisar o preco oneroso dos

triumphos e das derrolas, sô o esgolamento
decidiiá.

Ora o quc é positivo é que não se notan-

do, nos exercilos em guerra, os symplomas do

desalenlo moral e economico, eslá distanle ain-

da o csgotamento delenninante da tregua am-

bicionada.

Nenhum dos belligeiantes denola. por em-

quanlo fraqueza. O dinheiro, a melhor arma

dos eslaclos maiores em guerra. corre em abun-

dancia, d um e d'oulro lado. Depois, surgem
novos problemas, novos aspeclos, novas espe-

rancas e desillusôes e n'este comeco d anno a

nota palpilanle é d'aclividade, de tenaz, vigoro-
sa inieiativa. Triumphantes da Servia. que he-

roicamenle liquidarem, os imperios cenlraes es-

mm, "^■.\,.,--->^W«âs.\&:-; , ,1
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A côrle de Muley-Hafíd

Inlerior da casa onde nasceu o súllão Muley-Hassán íFez)

barram no problema de Salonica.que difficilmente
resolverão sem o auxilio da Grecia cada vez

mais hesitanle, mais enygmatica. A Franca pre-

para os seus ultimos rec ursos ; a Inglaterra re-

cruta novos effectivos e tece novas meadas

protocollares; a Russia pensa reorganizar os

seus quadros d'olficiaes e emquanto a Italia

faz que anda e a Grecia não anda nem desan-

da, todos se vão dispondo e preparando para

novos e decisivos comniettimentos.

E por isso talvez, que eu me obstino em

considerar traquina o novo anno e a ver dis-

tanceado o dia claro e radioso da paz, E no

entanto reportorios são reporforios e rapazes ..

são sempre rapazes afinal...

///ustracão Catho/ica Pag. 437
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Santa Barbara

Trabaiho da afamada casa Pereira d'Abreu d Fillcs, c'o Porlo

ff
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BEl.EM 'Lis!ca)—A cgnji.
Este femplo foi edificado no local do ai.'vnlado conlra D. José I

A/^umas f;::i,Lis c'o Prcsepi) c'a Babiiica d,i Estrella

ANNO I'I

AJgumas das mais interessantes fíguras que compôem o Presepio
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OPrcscpi). Tra'idho pr.moroso do grandc orlisla Maclmdu de Caslro

A villci de Chaves e

os seus munui uentes

J_w>_i__eS^

Largo de Camôes e os Pacos do Concelho CHAVES—Enfrada laferal da egreja mafriz

"

An.nw lli
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Capella-már da Malriz

Altar do Sanlissimo Sa ramento na egreja Malriz

Hfc

O Hospital e a egreja da Miserícordia

® Anno 111 /I/ustracão Catho/ica PAG. 441 ®
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Um ataque allcmão com gazcs csfi.xienícs, phoícgiap/u'a sacada por

Da vida qiie

passa . . .

um aviar.or

coo

Harden: a sombra de Bismark

POR F. d'Alaieirim

jA sua revisla Dic

Zukunfl (o fuluro)

Maximiliano Har-

den tem sido quigá o jornalis-
ta allemão mais cm destaquc
duranfe a guerra. Quem é cllc?

Afé 1882, Maximiliano

Harden (cujo verdadciro no-

me é Wilkowski) não passou

de um pobrc diabo judeu scrn

noforicdade, sem dinheiro c

sem cjrreira. Tenlou o Ihca-

fro como actor ambulcinlc, de-

pois a liltcralura e varios ou-

fros expcdicnles. Quem se

lembreva de Harden?

Xinguem.
Um dia porem, fe\e cllc a

estranha e sinislra ventura dc

conhecer Bismarck. O chan-

celler fôra despedido pelo im-

perador. Eram dois homcns

sem emprego. Um. Harden, á

G PAG. 442 ^

Poucos minulos depois da chegada dum comboio de Impas á eslacão -Vicforia-l
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As tropos ilalianas alacando. alravcz d uma lorrcnlc. uma posifão inimiga

m Londres. Os soldados vindos do campo de bafalha, aoracando suas familias

procura de dinhciro, cheio de

nudacia; o oufro. Bismarck,

com a raiva d um collosso aba-

lido. Fallaram-se: doishomens

desempregados enfendem-se

scmpre. N'este caso, o impla-
cavel rancor do chanceller

confra o nelo do rei prussiano

que elle levára a coroar a

Versalhes. procurava afinal

um instrumento da sua vingan-

ca. Harden. o aventurciro, offe-

recia-se. Bismarck acceitou.

Dois homens scm emprego en-

fendem-se serr, pre.. .

La denfro do palacio. no

gabinefe, guardado pelos seus

cães. o chanceller formava o

jornalista Zukunft, trenava-o

no manejo da penna vingado-
ra, fornecia Ihe os mcios d ac-

c.ão. Bismark fallava, deixava

cahir, voar as suas rccorda-

côes e os seus odios. Ao lado,

a gaveta dos seus documentos

secrctos estava aberta. . . Har-

den sahiu d'aquella casa ape-

Irechado e prompfo a ser o

execulor da vinganga do ho-

mem de ferro, confra o kaiser,

vinganq:a immediala, posthuma
e eterna!

Die Zumkunft come-

gou a publicar-se. Cá fôra

ANNO III iiustracêo Catholica PAG. 443



Um subm submai ino a/nc ncano do lypo u.odcn.o cai icgando um lorpedo

rosnava-se cue Horden. o

judeu. fdllava pcla bocca

de Bismark. e a-sim cra:

o chanccller manobrava

o jornalisld coni o furor

dos podcmsos apcados
dos scus '.hronos. E Har-

den utilisava as suas provi-
sôes de documenlos. clii-

coteando o impcrador co-
mo um casfigo, que lo-

go comecou inexoravcl.

Bismark quiz apoderar-sc
ou apodtTcu-se dc Gui
lherme II quando cslc cra

apenas rapaz e esludanlr.

Ensinavao a desprezar
e a revollar-se contra a

aucforida de palerna.
Quando Frederico III cin

giu a corôa imperial, e

quando cingiu a corôa

morluaria. pôde lêr nos

olhos do filho uma impa
ciencia brufal de o subs-

fituir. Era a obra de Bis

mark. Apoz vinte e cinco

annos de reinado. Guilher-
me II viu tambemoAron-

prinz tomando a allifude

d um rival. D'esfa vez, era

a obra de Hraden, o her-

deiro das vingancas do

chanceller. a sua sombra!

Dcsde enfão, Harden

exerce a sua acgão se-

gundo o methodo outr'ora

applicado por Bismark.

°" PAG. 444

O General Douglas Haig novo commandante das forcas inghzas
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No Isonzo—As granadas austríacas rebentando n'uma trincheira italiana

Ora organiza complofs contra os minis- 2 vingador terrivel e mysterioso. Desde os func

tros ou contra a entourage do imperador, ora

forja escandalos que depois se estadeiam alar

mantes nas salas dos tribunaes e nas paginas
das gazefas da Europa e d'Allemanha, Harden N ,•< em vêr o Kaiser alacado e depreciado pela au

figura então como accusador e as suas diatri-

bes de pamfletario zunem como as pedras ao

sahir do laco da funda. Afaca sem ceder e

sem cansar, se bem que o ardor da investida

ulfrapasse n'elle a forga de vontade e a resis-

tencia dos musculos,

5em programma poîifico nem principios, a

sua voz revela a ambigão do anligo Witcsows-

ki, sem leira nem beira, erguido á funccão de o piam. como arripiavam os commentarios do

cionerios do pa?o imperial que o temem, aos

politicos e diplomatas que curiosamente o ob-

servam e aos socialistas que se comprazem

dacia d 'um aventureiro burguez, todos a leem.

Harden cumpre a tradicgão do chanceller.

E um furioso partidario da guerra, que el-

le reclamou em flamigeros artigos de amea^a

ao imperador, accusado par elle de não a que-

rer declarar.

A' sua vonlade de dizer mal allia-se uma

rudeza de concepcão e de affimacôes que arri

® anno iii

Um navio hospital australiano sahindo de lydney para prestar servicos na guerra
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O Rei Pedro da Servia deixando um automovcl e monlando n'um cavallo dirigindo-se ao quartel general

chanceller á sensibilidade latina. Ainda ha pou-

co clle escrevia :

•Nôs faze.nos a guerra contra a Franca por-

que, não querendo filhos, clla não fem dircito a

occupar um tal logar na Europa e nas colo-

nias

Se a derrofa batesse ás portas de Posldam,

Harden seria implacavel contra o Kaiser. Se a

victoria abraca a ferrea Germania, Hardcn te-

rá sempre que accusar.

Uma forca enraivecida o aguilhôa e acicata.

Por deiraz do Zukunft o espectro do homem

de 70, ergue-se fafidico e sinisfro.

E quantas vezes, quanfas, alta noite, o pam-

phletario terã acordado em sobresalto. julgan-
do-se ainda n'aquelle dia em que os dois ho-

mens sem emprego se entenderam. Bismark

deixava cahir, voar as suas recordacôes e os

seus odios, no velho palacio, enfre o rosnar

dos seus mastins, e a seu lado a gavêta dos

documentos secreta estava aberla . . .

O

3&m

i\a Crecia— Os soldados inqlezes apreciando os cosfumes dos povos gregos

^O
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Missa e absolvicao geral n'uma trincheira franccza em vesperas d um grande ataque

— O quê?! 20$000 réis por esle andar? ! . . .

—Ah ! Mas é que fem muito boas visfas: em dias de revolucão vê-se perfeitamenfe o bom-

bardeamenio de cidade . . .

I'a.j. 447 (JDanno ih ///ustracão Cathohca



figura^ poriuguezas !!!

O juiz do Suajo

POR F. D'ALMEIRIM.

RA noSuajo.aquelIeacêrvo de penedias
acastellando montanhas e mont'anhas

que forma a parte leste do Alto Mi-

nho e cujas raizes se estiram depois por toda

a fronteira gallaico-porlugueza. A aldeia anda-

va alarmada. O crime de morfe era objecto de

todas as conversas, a firmeza e constancia com

que todas as testemunhas affimavam ter sido o

arguido, já preso, o verdadeiro e unico aucfor

do crime, impressionavam o povo que fazia cô-

ro com os accusadores.

Causava no emtanto especie o silencio com

que o juiz assistiu a toda a effervescencia po-

pular e fugia mesmo de emittir opinião acêrca

do debatido caso. Sôsinho. embrulhado no seu

amplo capote. amarrado ao varapau ferrado,

o Iargo chapeu felpudo derrubado sobre os

olhos, passava sereno e vagaroso por entre os

grupos de camponios rudos e fagueiros em cu-

jas boccâs já comecavam de formilhar suspei-
fas indignas, e o seu olhar não se desviava das

lages graniticas do caminho, onde os seus ta-

mancos de magistrado montanhez marcavam

em surdo ruido largas passádas solemnes.

O prêso era um pobre cavador que, no dia

do julgamento. enfre os cabos. muito pállido,
a cabeca mettida nos largos hombros, as mãos

nos bolsos da jaquêfa, parecia a propria ima-

gem da culpa, e esfeve arriscado a soffrer a

lei de lynch dos aldeôes a arder pela desforra.

Denfro da pequena sala e cá fôra o povo-

léu aguardava a sentenca, rumorejando inquieto.
De subifo, o juiz ergueu-se e come?ou a

lêr pausadamenfe os considerandos do veredi-

cto, pejados de citagôes das Ordenacôes do

Reyno, lardeadas de referencias ao depoímenfo

esmagador das fesmunhas.

A conclusão porém, rezava assim :

Enforqaese, que não môrra ; dê-se-lhe o

/ago. que não côrra.

O auditorio quedou assombrado, ao ouvir

tal senten^a. Enforque-se ? Estava bem. Era jus

§ juiz com fal decisão? Seriam fundadas as sus-

peifas que a seu respeito corriam e todo o po-

vo do Suajo murmurava, ao mesmo tempo re-

ceoso e quasi
—incredulo .

. .

Dias e dias se discutiu a decisão, e o prêso

curtia horriveis affliccôes no cubiculo da ca-

deia, mal assomando ás grades. com mêdo das

chufas e ameacas dos que passavam, mirando

ferozmente a escuridáo do antro.

Sôsinho, embrulhado no amplo capote,

amarrado ao varapau ferrado, o largo ehapéu
derrubado sobre os olhos, o juiz continuava

passando todas as fardes, sereno e vagaroso,

por entre os grupos de camponios, roídos de

suspeifas e o seu olhar não desfifava as grani-
ficas lages do caminho, onde os seus tamancos

de magistrado montanhez marcavam, em surdo

ruido, largas passádas solemnes . . .

Veio o processo para a Relacão do Porto

afim de os desembargadores encanecidos na

interprefacão das leis, explicarem a estranha

senfenca.

Cada qual esfudou detidamente o processo,

sopesou os considerandos do magistrado. mas

nenhum se julgou capaz de esclarecer a appli-
cacão da pena decretada. De commum accôrdo

resolveram mandar chamar ao Porto e á sua

presenca o magisfrado serrano.

E lá do alto da serra, com o seu capofe, o

seu varapau e os seus tamancos, desceu a ca-

vallo de terra em terra, ignorado e sereno, o

magistrado do Suajo.
Na sala das sessôes, enterrados nas largas

cadeiras d'espaldar e nas suas bécas de sêda,
as figuras graves dos desembargadores viram

avancar para o meio da sala aquelle fypo de
lavrador sádio e alentado que assim se annun-

ciou em alta voz:

—

Aqui esfá, senhores desembargadores, o

juiz do Suajo que vossas mercês mandáram
chamar.

Dicfo isto, relanceou um olhar em redor,
viu que o tribunal da Relacão não Ihe offerecê-
ra. como devia, uma cadeira. Não gostou mas

tambem não se affligiu. Tirou o capote, enro-
lou-o, sentou-se sobre elle e esperou que dis-

to. Mas que nao morra ? Uue querena dizer o $ séssem o que Ihe queriam.
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O desembargador — presidente expoz en-

tão as difficuldades que nasciam da scntenga e

impediam e demoravam a sua applicacão, e re-

matando pediu ao juiz do Suajo que a expli-
casse.

Levanfou-se este :

— Senhores desembargadores, a minha sen-

tenca é inteiramente conforme á justica do Rey-
no. Eu assisti ao crime. Sei que não foi o ar-

guido o aucfor d'elle, ma; oufro homem. No

decorrer da causa ninguem appareceu senáo a

accusar o innocenfe réu que d'esta sorte teve

eontra si toda a prova do pieito. Como magis-
trado cumpridor da Lei não pude deixar de

condemnar a perder a vida quem accusado era

de crime de morte, por testemunhas que. dizen-

do-se embora falsamente de visfa, foram as

unicas que no processo appareceram. Como

juiz que não atraicôa a verdade, respeifa e ga-

rante a innocencia, eu não posso deixar consu-

mar sobre o crime do Suajo um crime ainda

maior : o do carrasco, enforcando um inno-

cente !

Enforque-se que não môrra ; dê-se-/he o

lago, que não côrra.

Aqui teem vossas mercês a explicagão da

sentenca.»

Os desembargadores déram-se por safisfei-

tos e o juiz agarrou-no chapeu e no varapau.

— Deus guarde a vossas mercês, disse elle,

erguendo-se e caminhou para a porfa.

Quando ia a sahir, porém, o presidente cha-

mou-o novamentc.

— O sr. juiz esqueceu-se do seu capofe . .

— Não me esqueci, não senhor, volveu elle

muito direifo e muifo áspero, ferido pela des-

consideracão do tribunal. O juiz do Suajo não

costuma levar comsigo. das casas aonde vae,

as cadeiras onde se assenta !

E rodando nos calcanhares, abandonou a

sala deixando os desembargadores mais enter-

rados nas suas cadeiras d'espaldar e nas suas

bécas de sêda. desceu a escadaria escura do

tribunal, acordando os echos da abobada mal

illuminada com o ruído dos seus famancos, e

depois de comprar um novo capofe montou a

cavallo, subiu á sua comarca onde o povo, já

esclarecido, Ihe fez justica e mais respeito lhe

ficou devendo . . .

Seriam d'esfa fêmpera, os juizes de Berlim ?

f)aas raii}fyas

Tão linda nos altares, entre flores!. .. .

Vão até ella olhares turvos d'agua,
Rezas e a triste voz dos trovadores . . .

— E o seu sorriso apaga toda a magua!

Transforma em flores, em risos, a Saudade.

E a gente vae rezar-lhe tão azinha!
— Pois não ha-de escutal-a com bondade

A Santa que já foi sua rainha?!

E quem pôde esquecer que era de mel

O grande coracão de aquella santa

Que teve o nome santo de Izabel?

.
. . E o Povo. cujas dor's ella'inda acalma,
£m versos de oiro a canta,

E lhe dá por altar a propria alma!

II

A lympha do Mondego inda murmura

A lenda. o nome doce dessa flor,

Com toda a devocão, toda a amargura

De quem chorando vae um sanfo amor

Que fôra á sepultura . . .

E chega ao grande Mar, que ao recebel-a

Lhe estranha o triste aspecto...; e a pobresinha
Assim lhe diz. tristinha :

— *Nasci, cantando Amor, na alta Estrella

Endoideci de Amor— vendo o Amor d\ el/a

E choro dês que vi, morta, a rainhaU

E o Mar, que chora e sonha e é portuguez,

Repete em seu gemer a confissão

Que o Mondego lhe fez . . .

. . . E o Povo escuta-o, scisma, e diz então:

— "Se dei a alma a Izabel, o cora^ão,

Esse . . . esse dou-o a Ignez !>

Do livro inédifo Doidice.
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Quevedo e Montalvão

vS dois insignes poetas castelhanos—

Quevedo e Montalvão— foram sem-

pre inimigos declarados. Passeando

Quevedo no parque de Madrid com um seu

amigo, este, vendo passar a Montalvão, cha-

mou-o e aos dois poetas rogou encarecidamen-

te que fizessem as pazes. pois era extranheza

de toda a côrte a inimizade de homens tão il-

lustres. Fizeram se as pazes, e por signal d el-

las pediu o medianeiro que os dois vates fizes-

sem uma copla a S. Jeronymo, que alli, esfa-

va n'um painel sendo acoitado pelo diabo pelo

deleite que sentia lendo a Cicero. Disse Que-

vedo :

—Comece o senhor D. Juan Percz.

Montalvo principiou:

Por leer a Ciceron

Muchos azotes le dán:—

Respondeu Quevedo:

Miren usiédes, que hizieron,

Si leyera a Montalvan !

E ficaram mais inimigos que d anles.

Morte de Bayard

Bayard, o cavalleiro sem medo e sem ma-

cula, commandava a rectaguarda do exercito

francez que retirava para os Alpes, no mais

aceso da lucta entre Francisco I e Carlos V.

Sustentou por muilo tempo todas as investidas

da vanguarda inimiga, e salvou o exercifo, mas

custou-lhe a vida. Tendo-Ihe uma bala fractura-

do a espinha, mandou que o appeiassem do ca-

vallo e o encostassem a uma arvore, com a

cara voltada para o inimigo, que nunca lhe vi-

ra as costas. Um momento depois, passou Car-

los de Bourbon, que carregava de perto os

francezes.
—Ah ! senhor de Bayard, quanlo lamento

o vêr-vos n esse estado, vôs, que fostes tão

virtuoso cavalleiro.

—Não sei porque haveis de lamentar-me se

morro como homem de bem ; a vôs é que eu

lamento vendo-vos combafer contra o vosso

principe. contra a vossa patria e contra os vos-

sos juramentos.

Quem e
?l

Os inimigos choraram

prios francezes.

B- ,--!
co:r.o os \r.u-

O

Um caslelhano. que foi mercadcjar para

Goa, perguntou que qualidade d'homem era

Affonso d'Albuquerque. Logo um soldado por-

tuguez o informou :

—Quem é?! E' um homem que vos sabe-

rá comprar, mas que não vos sabe vender

Selim I

Um esfrangeiro quiz saber porque Selim I,

rei dos furcos, contra o costume dos seus an-

tecessores, fazia a barba.

—Para que os meus conselheiros me não

levem por ella para onde lhes parecer, como

fizeram a meu pae.

Assim satisfez Selim a curiosidadc do es-

trangeiro.
Julio II

O pápa Julio 11 foi dos mais bellicosos que

governaram a christandade. Costumava dizer ;

—Os meus predecessorcs usaram das cha-

ves de S. Pedro, eu tambem quero ajudar-me
da espada de S. Paulo.

Um cardeal objectou-lhe ;

—Mas V. Santidade sabe muito bem que

Christo disse a S. Pedro : Mitfe g/adium fuum

in vaginam,
— \ssim é, respondeu o pápa, mas so de-

pois que deu a cutilada.

Conde de Portalegre

Prégava em cerfo dia um orador de muita

e boa fama. Foi ouvi-lo o conde de Porfalegre,
mas era tanta a gente que a custo conseguiu

logar. O que lh'o offerecera perguntou lison-

geiro :

—Está á sua vontade?
—A pessoa sim, a auctoridade um pouco

apertada.
Respondeu o conde de Portalegre.

O amor é uma razão sem razão alguma.—

Terencio.
w^.i___mm____________m

O nmor é cuidado de descuidados. — Dio-

genes.
TlTO Flavio.
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