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Terceira pagina §

aniáo sa$rada! bradou-se por ahi-a cada
can-

to. logo apoz a declaracão de guerra.

União sagredal disseram logo os do poder, es-

crevêram os jornalistas, gritaram os oradores.

No campo monarchico ouviu-se um rumor

de espanto: união sagrada? Mas . . .

E sô no campo catholico essas palavras ti-

veram um echo sincero e perduravel. afinal.

Dahi a poucos dias. jornaes republicanos
como a Capital. já não repetiam o estribilho.

trocado pelo antigo e estafado: defendamos a

republica. Os monarchicos mantinham a con-

juncão adversativa. Sô os catholicos persistiam
no primitivo clamor: união sagrada!

Transcorrem mais umas noiíes. A carta do

Senhor D. Manuel de Braganca destroe a

adversativa realista. mas provocs nos parlida-
rios mordazes critícas, offensivas alé da intelli-

gencia do rei no exilio. Em todo o caso essas

criticas são surdas. Os republicanos iniciam a

união apprehendendo os summarios das bullas

e expulsando os párocos das suas resldencias,

rufando de novo na pelle dos tambores contra

os monarchicos traidores e os catholicos anti-

patríotas. Os defensores da Egreja continuam

porcm. bradando: união sagrada! e fugindo lo-

go a theoria. como se fallasse em que seriam

convidados para um governo nacional. dizem

immediatamcntc as condicôes necessarias para

tlla sêr perfeita.
E a situafão. alé ã hora a que escrevo,

ainda não se alterou em qualquer campo. Ape-
sar das notas acalmatorias do ministcrio da

guerra, a ideia da mobilisacão corre alarmando.

Um-amigo contou-me que na linha do Douro,

no dia seguinte ao da relirada do ministro

d'AIlemanha. o povo das aldeias assomava ás

estacôes perguntando se a guerra sempre vinha.

Chegam aos quarteis ordcns do ministerio da

guerra mandando preparar alojamentos para o

activo de 1912 a 1915 e um jornal que o no-

ticia, accrescenta que foram prêsos na fronteira

mancebos aldeôes fugitivos ás mochillas, e pu-

blica versos de Gil Vicente e de não sei quem

mais fallando na patria em tom de quem suppôe

que a patria está alem dos Pyrineus. Nos ele-

ctricos, todas as manhãs encontro inglezes sadios,

de 20, 30 e 40 annos rindo e fallando. Um

passageiro omigo pergunta-me ao ouvido:—

olha lá estes typos nâo vão? Ficam a jogar o

foot-ball? Mostro-lhe uma chronica de Guedes

d'Oliveira e um artigo da Opiniâo. dizendo

que tal não pode acontecer. O Dia, chegado
essa manhã transcreve o 7Vmes que argumenta

cabulando que se entramos na guerra, não foi

a instancias da Inglaterra. A nota britannica □

lida pelo sr. dr. Augusto Soares ao parlamen-
°
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to prova o contrario. Jogo de porfa / commen-

la o passageiro. Os inglezes sadios continúam

a rir. Que dirâo elles, na sua lingua áspera?...

De larde. quando toda a cidade se acoto-

vella nos passeios. a pergunta voa de bocca

em bocca:— tambem vaes? N'um grupo onde

entro. um bacharel em sciencias lê em voz al-

ta no Matin o relalo espanloso da carnificina

de Verdun. E um oficial do exercito explica.

que admira, meninos. que admira I se um sra-

pnells apanha em cheio uma companhia. não B-

ca por junto um homem vivo! Eu tenho a im-

pressão de que o.alarme, embora surdo, sob
,

ameaca, dcflagra. Os commerciantes lastimam-

se. E já pelas egrejas ha mães e esposas a pe-

dir ao Senhor que Ihes poupe os filhos e os

maridos.

N'essa noile fui convidado para uma reu-

nião da Junta Patriotica do Norte. Quando

entrei na sala da Camara onde ella funcciona,

o presidente da Junta passeava. o da Relacão

cavaqueava. um medico distincto que é tambem

um velho e scintillante conversador, fazia espU

rito com um Iitterato, chronista do Diario de

Noticias. Ao îundo um busto da Republica
muilo aderecado de symbolos, por detraz a ca-

deira da presidencia. Um rapaz muito rapado
vem sollicito até mim. lápis azul na mão:— V.

ex.« é?... Indico o nome e a representasão qué

trago. A salla enche-se. O presidente falla

muito. empregando muitas vezes estas pala^
vras:—é preciso... E d'ahi a pouco diz que é

preciso dinheiro. Um lente de medicina propôe

escolas de enfermagem. O presidente responde

que a Junta pensava n'isso, e não havendo na-

da mais a tractar dá um viva á Patria Porlu-

gueza. Cã fôra a chuva fustiga inclemente. A

meu lado alguem. debaixo do guarda chuva,

rosna: se soubésse que era sô p'ra isto. não '

vinha ? O' céos I que gelado patriotismo I Tra.

zia dentro de mim uma conlurbacão lão negra

como a caligem da noite de invernia. Suppuzé-
ra que n'aquelles porluguezes que fumavam,

alli na sessão da Junta, o frescor d'alma e o

exaspêro de balerse, fosse enorme... Vim desi-

ludido! ... Silvella chamou á Hespanha de antes

de Cuba, uma ra?a sem pulso. E a chuva fuv

tigava inclemente n'aquella noite...

Na rua do Loureiro, denlro d'um tasco. um

ébrio lancava arrieiradas contra o ftispo. que

trabalhou pela Patria na Africa e na lndia.

como poucos.

Entro n'um café e logo alguem vem inqui-

rir:—que fará a Hespanha?... Intervirá? Dizem

que sim... pela Alemanha! Olha que espigal
Encolho os hombros e tomo um café. passan-

do os olhos pelas páginas do Heraldo. Nada

de novo, em Franca. Quanto a Portugal. diz

um correspondente de Lisboa que o paiz lusita*

anno



no não esboca sequer um signal de bellicosida- S

de.

—A guerra será impopular? pergunta elle,
Que pergunta! o paiz está cansado, apenas.

Vae pura onde o empurrárem. A nota britani-
ca mostrou que agora sô poderemos viver,
vencendo os aliados. E' a voz da necessidade

que nos forta ao gesto decisivo, Mas a neces-

sidade não basta para crear enthusiasmos. E'

preciso, como dizia o presidente da Junta, é

preciso que a alma da raca se commova, se ex-

cile e se alevante em sobressalto. E' preciso
que o inimigo esteja perto e o mal que elle

causa seja directamente antevisto. De outro mo-

do o portuguez hesita e gasta o seu dia a la-
mentar-se.

—A guerra será impopular? perguntava o

Heraldo...

F. V.

&
\i\Vf\ INTEN5fl
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PORj. DE FARIA MACHADO.
^

O

meu velho cão é um animalão monta-

nhez de pello corredio, olhar mei-

go, firme de lealdade e de carinho—

uma cabeca classica de estudio. no corpanzil
forte e pelludo. d'um molosso romano.

Nasceu na serra e provém d'uma velha ra?a

porfugueza de cães de gado. notaveis pela bra-
vura e preferidos pela lealdade. Não tem, na

sua genealogia montanheza, a enxertia fidalga
dos cães da Escossia ou a aristocrafica finura

das matilhas puras do Duque de York. No

brazão da sua raca, se afinal a sua montanheza

e plebéa progenitura. iem brazão. deve esquar-

tellar-se em campo d'oiro a lealdade, que é seu

melhor titulo e sua melhor qualidade fambem.

No emlanto é orgulhoso de si. envaidecido da

sua bellcza e da sua
: forf a e não é, sem so-

berba allivez. que é borda do vallado, disten-

dendo o dorso sobre a terra, poisa a cabeca

sobre as patas e olha o caminho, sereno e do-

minador. E ai de quem se alreva, a forcar

aquclle reducto que elle guarda. que enlão, essa

mansa e morna serenidade, como saccudida,

por uma electrica convulsão converte-se na mais

aguerrida attitude. porque o meu cão é terrivel

no cumprimcnto do seu dever fiel de guardador,
Se o chamo. vem arteiro, bamboleando a cauda,

a bocca franzida n'um sorriso. porque -em-

bora pareca excesso de phanlasia. nos cães,

afinal como nos homens é signal de contenla-

mento. o arrepelar da bocca. o fremir selva-

gem dos denles e senta-se ao meu lado. o

corpo apoiado nas patas trazeiras. erguido o

dorso, cabeía erguida. o olhar muito lîrme, a

querer vazar-me. a querer entender-me. E enfão.

enrodilha-se-me aos pés e alli fica. quieto. man- _

~~

ANNO ui 1/lustracSo

sa, inteiramcnte sujeito á minha vontade, mas

altento ao menor ruido. disposto para a primei-
ra ameaca, vigilante do primeiro perigo. Acom-

panha me sempre e nunca vae ao meu lado;

quando subo ao monte ou espaireco por estes

outeiros, a melancholia vaga do meu isolamento,
elle lá vae saltando, caracoleando alegre, saltan-
do. de frente ou de lado, mas de longe a vigiar
attenlo como a querer proíeger-me, como a cer-

tificar-se de que o caminho está livre para v;r

até mim alegre latindo como a dizer-me ; podes
seguir.

N'eslas longas noites d'inverno. quando a

chuva canta nas vidrafas e o vento sopra rijo lã

fôra. se me sento á lareira a lêr, o mais das vezes
a pensar. a tecer as mil phanfasias que a soli-

dão nos suggere, a construir os nossos casfellos

de fumo, que logo se esboroam e dilluem, a so-

nhar no futuro, ou a remecher no passado, vendo

longe as sombras d'uma recordagão, a pequenina
illusão d'uma hora deliciosa e fugidia, os mo-

mentos alegres que vivemos. a desfiar o rosario

enfernecido das recordacôes e das saudades,
lá está o meu cão, ora enrodilhado aos meus

pés, ora erguendo-se, festeiro. batendo-me com a

pata nos joelhos, como a querer arrancar-me

áquella meditacão. a pedir-me qne o attenda e

então, affagando-o. olhando-o, vejo aquelles
olhos meigos. olhos humidos, carinhosos, bons,
fitarem-se meigamente nos meus olhos, n'uma

submissáo, n'uma ternura que encantam, como

a affirmar-me que comprehende, sente. aquella
Iriste e amarga melancholia. E prodigalisa-se
em cennhos, em bobices, em saltos, que me de»-

viam 'a atlencâo, que me atirem para fôra d'a-

quelle silencío, que ellé julga e—nos seus olhos

m'o diz,—me fazem soffrer.

Porque esse forte e carinhosp animal, é bem

mais intelligente, mais dedicado. mais amigo.
do que muitos homens a quem nôs por despre-
zo. chamamos algumas vézes. . . cães.

\J-^ cyi^ico
CXDO

|>UANDO cheguei, dilacerado d'alma.
doente de nostalgia, ao pé d'aquel-
Ie homem, glacial e duro. chovia

muito, o vento ulullava nas escarpas da mais

funebre região de Traz-os-Montes, parecendo-
me que as proprias rochas saturadas de chuva

de neve, tirilavam e gemiam Iastimas nas fendas

e nos musgos encharcados.

Eu cavalgara durante duas horas um pobie
rocinante cheio de philosophia e miseria. va-

deando com cllc torrentes e pantanos, e duran-

te a hedionda jornada soflrera com elle mil

golpes e quedas, chicotadas de graniso e trai-

;5es de inesperadosJenteiros.
Catholica
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E islo lão longe do lar, cruciado. laminlo

âe flofes, de sorrisos; de ca6tos beijos. t^O'fo-^
ragido e abandonado híflSTÊUflS; __aer âem jjp-

dera eritrar n'uma ermida a procurar Deus. a

Virgem, o culto suavissimo que parece appro-

ximar-nos.de_golpe, n'um extasis, n'um pairo
enorme. do Senhor que estâ em toda â parfe, e

tanto que, procurando-O dénfro do nosso po-

bre coraîão, afé lá O encontramos, cheio de

misericordîa e graija, iiieffavelmente.
•

• _

■

Batere, transido de.frio, ao portáo verde.

Emquanto esperava, sentia fremer o cavallo, en-

sopado c faminto, e eu tremia com elle, invadi-

do pelo! gelo alé á meclulla. como que até, á

aima. cheia de visôes de agonia e pasmo.

Quando abriram, quando o cavallito teve

agazalho e sustento. o meu tremor iiilimo mu-

dou-se cm calma, na salutar paciencia quc che-

ga fl ser tônicOi riqúeza do sangue, feaccão e

alimento. e, comludo. eu. cstava agora mordido

110 cerebro e~ nq soráíão por uma pérgunta
verrumante. iraplacavqi'como uma poijta de fo-
so. Como me recebérw, áquelle homeni?.

...... ,

■

„

• ■.,
■

: :

O velho jacobino rece&eu'me no'escnptocio.
e offéreceu-me logo o fogão'e algtim yinbo, ge-
neroso. Acceitéi 'o lume e regeiléi: o 'áeliíioso

foxíco. O homem sorriu.poz deladS1* liycp^f—

as Nêrrosés de Rollinãt—e comé?ôu,''{Ltn»rido
solemnemenle:

—Esperava-o hontem... Escreveu-me o Sal-

lcs. Que vinha cá para coisas. Já sei. Tambem

me julga um grande influenle politico e um ho-

mem rico,
—Senhor. eu não venho...

Mas o velho continuava, acorrenlado á sua

ideia lĩxa:

—Sou, como para ahi dizem, um jacobino.
Mas não côm'o nada ao Estado. Crivado de

dividas. ainda não pude Convéncer o meu che-

fe politico da urgencia" d'uma subscripÊSo na-

sional a meu favor. , ,,,,.--

Gargalhou n'isto cstridentemenle fc |jr<Sse*
guiu, sem mais pausa. com a voz insolenle e

metellica. n'úraa vibra?ão progressiva, hoslil: -

—Já vê. O Salles disse-me que unrgraridte
l'avor linha a pedirme. Afinal, náo yalho «m

pegedor. Pois tenho.me fartado de espicãcar o

fanafismo. Yiu aquellas.egreiilas- do valle^da
Pomba? Fechei.as éu. Mas não pedi'.que níe

confiassem os paramenfos. Rálavra d horira."^5-
to que v«—as proprias actías Ad f6gãa~éBer-
tcnfie eos meus credûres.Tenlio bjastantes; tørros,.
• que eu mais amo na vida dcpois do vinho e

"

do labaco Vâ vendo.... ,_i s*
- .:; jj ■_'

Aponlava para a5 estantés.. ';,: ••'.
, ';í»V

-*Te»ho alli .Baudelaií^, Esproncedá e.By-
ron. ..Talnbem len^o ôí'gra^dlBSîltqmens d».3e-.
culo XVIUi..jSe:os.ciSéiiãrø-^'asi.le*>as^eair-;-í,', ;

podiaft fazê-lo—malavam-rhé conlo a uiîî "cão'* n

ao qua' se dão tres favas em vez d'uma. O

~_ PAG. «3« IHtJstracSo Catholica

£ tornou a rir, esti;ideate..e,»dcsmaiM:hflclp,

ioatante na sua yelbi^*" totRp^fu-fluf «,; a|vuA

dtx_> cãsífĩétk deixaûí^Jeverá? H,ma. nota. de p4
reza, o menor fom de"aucfondade oiidé mclan-

colica poesia do passado

Mas então decidi-me. Cpmecei, pausado e

firme. disposfo a não admitlir mais golpes de

palavras estereis.

—Não venho pedir-lhe. senhor, nada como

politico. Tambem lealmente o previno de que

squ catholico. o que não pude dizer-lhe logo,

porque me não deixou expor ao que venho.

O senhor tem uma filha. Não sei porquê,
abandonou-a. Ella trabalhou, emquanto pôde'..

—Uma beata! disse o velho com rancor,

n'um sorriso negro e pungente.
—Pois beml ella está sem frabalho e sem

saúde. Almas caridosas a livraram da fome,

mas a caridade d'ellas não pode ir alem do

pduc'oque tem feifo, porque essa boa gente é

pobreV
—Já sei. E' preciso dinheiro. Botem a boa

porta, como Ihe disse ha poucp I . . .

—Não venho pedir-Ihe dinheiro, senhor; ve-

nho pedir que seja pai para a
,
sua filha, que

lhe dê um quarto. bom ar e 6 pão indispensa-
vel, n'estapas^ qtje, habita. ._■■.','"

—Então essa idiota está míiito.dtíeAĩteff
—Tubeetulosá.falvez.

'

■,':.;; {.
'

; '.'

—E julga qqe.ei!?... '.> ;;-...■;'..,••
—Que í> senhar vai j^ : rg^dlhe-lfl,' .repartir

com ellã' muito ou ; pouco do quc tem, scr pai,

umphilanlropo.se não acredila na caridade...

, ,

—-Ahl aW ah! vplveu.o..velJ\p. ..svvîst^O: de

sorcasmo. desfechando a mator das gargalha-
das;irbxo de tanto se congestíônar com<J riso.

—Mas o senhor ri? Pois faz pena aquella
quasi crcanca. loura. transparente, a tussir, cur-

vada como uma vclha. de sorriso amargo, e

os olhos tão trisles. que nem já o brilho das

lagriraas Ihe podem dar luz...,
: '■-■ -siAc.albdu? .

-r;Sim, espero a sua resposta que ha-de

ser digna dois seus principios de fraterrlidade...
—E de.bom senso

—

acrescerifou ; o, velho,
cofiando o bigode d'um emaréllp emporcalhado,

E. levantando-se. dcu a resposta formal.

secca. detonanle. inevogavel. n'um monosylabo
vulgar que teve a resonancia d'um desabamento:

,:' —Nã^'._. ■;.... . ,V:_, . v .-.,.:

—-Nãoí.Mias porquê, senhor?

.■
—N«q/,.v i ■■:'■/-:■ , ,- _,

• B caloú-se.com eJipressSb sarcastjcfl., ,

- iMasidepre.saa tornou; 'fc \. , ■-,'• ',•'•...;

,.-• -^-Men^carosehhor, chove lorrencialmenle

e; pre'i;is9 de descanco. .Vtlu ma ndar-lhe prepo-

rps'utna ceiaí qve -deículpará. ■■£,_.: Hie ,vai ter

ao qúarfo;, O q^iarto lem' fogãp.uBoa? .-opifes,

Qtuijlg^ájrapiarígi*; é irrévogavei p qúft- gijsse.
;M«s^, ismantjã, , qu an do , pqrtif , dArei o

'

spécprro
quê'me ê possivel.

*
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No dia seguinte, dia calmo, providencial-
mente bello. perguntei pelo velho. Sahira. Dei-

xara-rhé uma cafta.

Abri-a. Ao clto: socorro a minha fílha. E

depois, um bom conselho vale dinheiro. Emfim

com lettra nitida e espacede: Deixa as beati-

ces que sô fazem tuberculosos e, se soffres da

tubercalose. não vás envenenar o ambienfe de

ninguem, foma, por exemplo. acido prussico.
Livras-fe d'um grande marfyrío e não infectas

quem precisa de trabalhar.

E mais nada. Entretanto, ella. vergada e

ivida, tussia lá eo longe. espevorida por não

o

D

Chegada do EjL.rm Snr. Bispo. D. José Leite de Faria

'

. . .
- Utn aspec.to-.do cortejo

sabeifonde ppderia ir agonisar sem o sacrificio

dos pobres como ella. já que tinha um pai tão

impio. têo descrenle de Deus, que nem pera a

propria filha entendia a caridade.

Victor PedrAl.

~~
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Já fez a sua entrada pasloral na Sé brigan-

tina o Ex."'° Snr. D. José Lopes Leite de Faria,

a quem a Sanla Sé decorou com o tilulo e con-

fiou o munus de Bispo da importante e vasla

diocese.

os crepes para receber entre demonstracôes de

regosijo e amor o novo Esposo dado a essa

Egreja illustre-

Foi carinhosissima a recepcão. não sô por-

o senlimenlo calholico floresce em primores de

filial amabilidade para com os seus pastores,

como tambem porque o Ex.mo Snr. D. José foi

precedido pelas vozes da fama que mereceram

Viuva durante annos, transmudou em ealas n j i J „„■..:<„ l:U„=l™„„i„ „„„„_5 f os seus dotes de espinto. Iiberatmenle conce-

didos pela divina Graca e aperfei?oados por

um estudo acurado e incessanfe que o tornou

dislincto na grammalica, na fheologia moral e

na patristica, disciplinas em que sobre lodas

avulta a sua pasmosa erudicão.

P'lf/
-•

___~'-*~_\WW''ii-___,"''% ~W.i
__Jff/ £•' _WÊ.'"\ ■ *"'j '" ~^^^^. A^H'l' Bragan<;a. que lem um clero illustrado e ze-

'

l'l/uVV ttHt^É^ oso' rece^eu. Pois' com vivo jubilo o seu illus-

Ire Prelado. A direccão dos caminhos de ferro

da região feve o bom criterio de deixar franca

a entreda nes esiacôes á passagem do com-

boio episcopal. e a affluencia do povo fiel a

todas as paragens da linha represenfou para o

novo bispo feliz augurio do que havie de ser a

recepcão na sua Sé. onde se juntou em grande

numero o rebanho mystico do novo Pastor que

certamente contarã entre os dias meis felizes da

sua vida o da entrada solemne na Episcopal

Egreja de Bragance onde Deus o conserve por

muitos annos, e fece feliz.

Interior da Sé de Braganca por occesião da recepcão
do Ex.m0 Senhor Bispo

O povo esperando Sua Ex.a 7?ef.ma
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Exposiøo

Pattistini

no salão da

Santa Casa

da Miserkordia

do Porto

P=

/ — Alafe/- Do/orosa (quadro
a pasfe/)

2—Pensamento (quadro a

pastelf

3—Quadro a pasfel

4—Oulro quadro Ínferessante

5—Refugium Peccatorum

-___]
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Tan^em Åve-Marias. No poenfe.
Onde ho vulcôes phantosticos, monsfruosos

Vão desopporecendo, lenfamenfe,

Do sol os lindos roios luminosos,

Despedindo-se
— oh, dôr! das cumesdas,

Com uns beijos ternissimos, soudosos.

Venlanias uivontes. tresĩoucodos

Fustigam sem clemencio, o orvoredo,

Onde existirem oves.obrigados ,.

E^centoram altír«, muifo cêdo, f '*&*&

"Ãå ossîjtnos oos nrios-aúroroes,

Um Kymtto encantodor, fot'moso e lêdø:

;<Dnde,.amondo. conforoin, frkimp^ars.
"

Estrophes de hormonio incomporavel.
Belles como o luar, sentitiwnloes.

'..;■'. ■ -%» ■ '■ í-

De do^ura nmbsosiece. Íricffovel.

Bem como o limpifdw detrteigo olW.

—Arco-iris desluinbronte'-e edorawl.

II

' '

_

"Chuvo torrênci'ol deêrintgelhr.
"UjnTdiluviô.'Se n<sim voe. iê parece.

CHje o férra se Iransfornta foda eîW mor,

III
'vrr't:.;v"T''-."'.i

Emquenfo, ao longe. o sol desapperece.

E se acostellam, sempre. mais bulcôe?
Por uma fôrmo fal. como se houvesse

Um giganfe a dispô-los; e os fúfôes,

Em impetos tigrinos, veo roncondo,

Pelas tôrvas e plumbeas emplidôes-;

Emquanlo a chuva cáe. engorgitondo,
Como nunco, o ribeira coudoloso,

Que o sopé da monfenho vee bonhendo:

Do monte, ne lareirn. emple, espnijosa.- .'■

Se consome e desfaz. ein claridode

Consolodoro. infenso, esplendorose.

Um sôbro que effronfara a Tcmpesfade.

Annos e annos e oindo esta offrontaro,

Emboro corcomido pelo idode,

'Ertfcvoltta d'es5e;fronco esplendoroao. ^,.
Q*ic enctø a casa de luz e de blegíW

'

Uni rancho de donzellas. buÍ^oso:

E genfiĩ. co.mo a lĩnde pradoriá.

Ri fc canfa sem laivos de pezar. ,

'

Como o brilho do so!. ao m'eio dia.

Canfa alegre
—

que lindo seu trovar'—

Em sua singeleze. é fam mavioso .-.

E* um encanto ouvi-lo: hz lembrar

Tudo o que he de mais simples e amoroso.

Outras vezes. o rancho exfasiedo. .

P5e-se e ouvir. em sileneio religioso.

A lenda de elgum principe, encontado

Por nioiro fode lindo e greqiosa
De quem elle se houvéra enomoracfo.

'_■> '•>..' *-■-"..'

'A'mpîa. em floiregão despretenciosai,
Øĩ uim ingenutíode e singêleVo.- ^

Qtie lembro o vbliter de marípôsíi;

■ •■ '...-.':
''

..
■

N'yma vôz de ttrya$a\ e. com surpfeza.

'A'sputraaívoe contet|do t> que apprendera.
JÊrp ferdes.de bom so!. lá no deverá,"

Dij,pequ«!nirta oldeio, onde noscero

,A Umo sanfa velhinha que sobio,,.
Coníos îem fitfr . . . mos oi! que já morrera;

Qu enfão, n'um sorrir fodo alegria,
Ceida. unia d'esses rusticas donzelles

iéjueJ«stão a 'pe mol canta o cotovia,

A* hora em que se apagam es esfretles
—Olhos de oiro, que lindas ellas são.

Foscmom e aeduzem sô de vê-los,

Tom ámeîâaíáor é o seu clorôo—

Éstã <Jei!aridô folhas de oliveîVo.

Com ^tranha e singella devq^ão
:

No vivido brftz.ido da logueiro,
Pora sob'er se é firme. se é constánte

£ se, acaso, é sincere e verdedeira
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Damos Kôje a reproducão d algumas pholo-

graphias da no va missão dos Dembos. per lei>

cenfe ao Bispado e província de Angola. ;-

.: Os Dembos são uma regiãd inferessante

d'aquella provincia ullramacina portflguesa kjue

se estende desde o rio Zenza até Encoge é

desde as ferras do Dande e Ambris até bo'

Ungo. As ferras são na maior parte montanho^

sas e ricas. A populacão é muito inîeressante. ;

se bem que cada vez menos numerosa devidor

á doenía do somno.

Há ínuito que a fundacão desfa missão se

P.e Magaihães na banza do soba Cambela, com a familia d'este

Cape/lo e residencia

D,° Magalhies. supcrior da missío, com' nmgcupo de educandos

^~~~~~~o~~~~~Tr lllustracSo. Catholjcjt

Interior da capella da missâo

ulgava jde verdadeira necessidade. Fruslarem- -í-

sejvárias tentatiyas. mas eái Maio de 1Q13 es- ,

aírelecie corejosamente o novo posto um dedi-

cado missionário nosso vizinho. natural da lin'

da villa de Ponte do Lima, o Pedre Antonio :>

Miranda Magalhães.

Eslabeleceu a missão nas terras do Zambi-

Allúquem e alli se tem conservado com a maior

dedicacão e sacrifício da sua saúde. o que f

tem sido apreciado pelas autoridades superio-

res, que Ihe dedicam a meior eslima.

Tem já prestado bons servicos e tem ins-

piradch a©s povos baslante. confiansa.

* ~~
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/—Um trecho do rio Lombinge.

2—Nas cacboeiras do rio Zenza. O Padre Maga/hães e

o conductor Oclavio Machado.

3—O Soba de Camafela com os seus macotas.

4— Uma campa gcntiíica na esfrada de Cabunza a Ca-

matela.

5—Rapido úo rio Zenza.

~~
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O soba de Camabel/a com os sobas subordinados

Oufro trecho do rio Lombinge

gP§nr<$^®

m__é^cm
Americo de Faria Barbosa

(Fallecido a 16 de Marco de 1916)

Colhido na flor da idade e lão cêdo roubaHo aos cáfinhos da esposa que o idolalrava

dos filhinhos que elle tanlo estremecia. deixa profundas saudades em todos os que o conheciam e

tanto apreciavam as bellas qualidades do seu coracêo.
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'■';' 'I—Na ĩolda d'am navio atíemão

Reunin'db neve e gelq}, .

■' "

'.. -

2—Na Freníe- OccidenfaJ. Os

al/emães escavandb uma Mockhous

de emboscada n'uma aurcola d'um

bosque.

3—Na Russia. Resfas d'um hen-

gar russo, perfo de Ltda.

4—Um submarino aliemâo par-

tindo para 'cruzeirb.

5— ,4 guerra nos Alpes. Må-

queiros do exercito austriaco levando

um seu camarada ferido para a am-

bu/ancia.

~~
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l.^—.*Bocás aberfas/'... Yozd_- opmmando sempre
... necesaariq quando os cánhôes disparam por causa

da forte vibragão do ar,

2. —O geherãl PetaJh. 'heroicô ae'fê'nsôr 'da p'ráfa

de Verdun, acompanhado pelo generai Joffre,

e o presidenfe Poincaré no.dia da visita.

d'estes équeila praga. t ,

\ 3 — REIMS. — U_ interíoréa

Caíhedratapoza bombardeaatenío
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Padre flntonio l/ieira
ooo

eminente Jesuita opinou, emfim, den-

tro da maior imparcialidade, dizen-

do que, a seu ver, os pleiteanles sô

ê que se podiam julgar a si mesmos, cedendo

cada um d'elles um pouco das suas pretensôes.

Applaudiram-no logo, confiando-Ihe a missão

de ouvir os pleiteantes. Vieira foi. com o novo

Vigario. á cedeia onde penava o antigo, e fal-

lou a ambos com tão eloquente bom-senso, que

o constituiram logo alli seu arbitro infallivel.

Resultou, emfim. que se dividisse o governo

ecclesiaslico em dois vicariafos — o do Pará,

que perfenceu ao antigo Vigario por ter casa

n equelle cidade e o do Marenhêo, que perten-
ceu eo novo Vigario.

Mas, se este conciliecão foi habil e efficaz,

nem por isso Vieira deixou de attender n'ella

aos melhores interesses administrativos da Egre.

ja do Brazil, porque era tão excessivamente

vasta aquella diocese. que ha muito os Senlio-

res Capitulares da Bahia pensavam na necessi*

dade de ser dlvidida em dois Vicariatos.

O eminente Jesuita evidenciou, pois, mais

uma vez a posiliva e fecunda visão da realida-

de em todos os lances da vida religiosa e poli-
tica.

E, conseguindo mais este triumpho, Viêira -

lornou a absorver-se nos mais activos e ponde-
rados preparativos da Missão.

Agora, era instruir os Missionarios na lin-

gua dos indios e na evidencia dos muilos pcri-

gos que todos iam correr e para os quáes indi-

cava remedios preciosos. Tudo dispoz e orga-

nisou com abnegacão e zelo, não pedindo sacri-

ficios ás classes abasfadas, bastando clle a si

proprio de maneira que facilmente o julgariam

opulento dos recursos que mais lhe faltavam.

Costumam os grandes expedicionarios. e á

sombra d'elles famosos estadistas como Pbm-

bal, exigir conlribuicôes quc mais parecem cala-

midades do que auxilios.

Não raro, o heroismo, embora depois dê

bellos fruclos. vem ostentar as suas victorias no

meio de apotheoses que custaram o melhor do

sangue do povo, e grande maravilha é jque os

poderosos governantes, não confentes com a

venfure de serem contemporaneos dos heroes

que glorificam o seu paiz, não encontrem no

PAO. 640 IHustrat8o Cathoiica

enthusiasmo das gentes a ingenuidade que as

leva a locuplelarem em penosos sacrificios. os

astufos minislros que . . . ficam em casa a fazer

proclamacôes e decretos,

Antonio Vieira, porque não tretava de si,

mas de Deus e da Patria, procedeu bem díver-

samenle. O seu unico empenho era o sacrificio

fecundo. mas o d'elle proprio e dos seus compa-

nheiros virfuosos, e, para isso, não se esqueceu

de valorisar toda a sua grande alme em con-

selhos sôlidos e praticos, na organisacão com-

plexa de tudo denlro do meis puro e intenso

amor de Deus.

Sem fraqueza. mas tambem sem arrogancia,

aquelle espirito eleito fo: disciplina, unccão e

guia, provendo a ludo, pensando mais nas ne-

cessidades dos que o acompanhavam do que

nas suas proprias, afervorando o zelo e rétem-

perando a fé, mostrando o lado positivo de em-

preza tão abrolhosa, ao mesmo tempo que in-

dicava as legitimas fontes de recursos sem da-

mno de mediania financeira dos povos.

Tanto desinteresse e raro senso pralico

grangearam á Missão es melhores sympathias.
O nome do Padre Vieira ganhou nova e justi-
ceira fama, estimulando-se assim benemerita-

mente outros apostolos e palriotas.
Mas. n'isto, Satanteveum pretexfo de hos-

tilidade e não o lergou, como quem tudo con-

fia das infamias do seu odio.

Comtudo. nunca houve prelexlo menos lo-

gico e puro.

D. João IV. accedendo ás constantes ins-

tancias dos Padres Jesuitas. fizera publicar uma
Lei em que se libertavam todos os escravos do

Marenhão. Nada mais bello e digno de Cbristo.
,

Assiin. jã respondiam. ha seculos, os calumnia-

dos Jesuitas aos pobres miseraveis que os tem

alcunhedo de inimigos da liberdade. .

O espirito infernal converleu tão adoravel

obra da Egreja— a emancipacão dos indios—

em crime cavilloso e aboininavcl. Correu com

torpe insislencia que a Companhia conseguira
tal lei apenas para augmentar as suas al"

deias, usurpando os escravos aos seus legiti-
mos donos,

Acreditou na calumnia o povo versatil e

ĩgnorante. As sympathias justiceiras e vivas

que cercavam a Missão converteram-se em ran-

cor e furia.

Os tumultos romperam. O Governador de-

pressa recebeu uma reclamacão energica, redi-

-

anno iti



gida junlamente com uma proposta para ser

assignade pelo Clero e pela nobreza.

Vieira foi logo de opinião que a Compa-

nhia a devia assignar, mas salvando nitidamen-

le o que attentasse contra o verdadeiro direito.

Mas, para isso, escreveu primeiro uma re-

plica. notavel de eloquencia e juslica. e que foi

entregue ao mais velho dos vereadores,

0 povo, porém. não applaudiu o documento

e antes. ao cahir a noite. cercou tumultuosa-

mente o Collegio da Companhia, vociferando

contra os Padres. ameacendo de os lanca-

rem ao mar dentro de pequenos barcos, á mer-

cê das tempestades e de todas as privacôes.

Bastentes soldados reforíavam o motim, fão

procelloso, que o Governador sahiu com as

companhias do presidio a suffoca-lo. de armes

carregadas.
E sô enlão o velho vereador pôde entrar no

Collegio. e pedir aos Padres que transigissem.

quanto possivel, pare socego de todos.

A resposla de Vieira foí nobre e franca.

Tinham os Jesuitas vindo para alli sô no servi-

90 de Deus e d'aquélles povos. Não podiam

alterar nada das razôes que ponderadamente

tinham escripto e enviado, pois_muito as tinham

sujeilado a um sincero espiri.o de conciliacão.

Seria covardia conceder mais, e 'sô se tinham

pronunciado assim denlro da verdade e do

amor da paz. Emfim que. se os Jesuitas con-

cordassem com loda a proposta do povo. em-

bora sô para ganharem sympathias. seriam dí-

gnos da éxpulsão não so d'aquelle estado como

de todû o mundo.

E. concluirido, lembrou que, já para se evi-

tarcm confiictos, recusara em Lisboa o Padre

Manuel de Lirna o offido de Pae dos Chris-

tãos, e elle Vi'eira a administraîão e reparticão

dos indios. pois que a vinda dos Missionarios

obedecia apenas á salvacão de indigenas e co-

lonos portuguezes. proposilo que era monstruo-

50 remunerar com tanlos odios.

O Vereador sahiu do Collegio convencido

de que os Padres
tinham completa razêo, e as-

sim foi para o Senado. concordando logo todos

os vereadores no evidente e revolfante desatino

das massas populares. O Senado deu todas as

satisfaîôes á Companhia. e logo Ihe imitaram

o digno exemplo os principaes da cidade. ainda

ha pouco fão desorientedos como o pvoo.

Longe de nôs tornar a pôr em paralello

Pombal e Vieira a proposito da verdadeira di-

plomacia. ou seja o que, dentro da visão clara

dos factos e das circumstancias. honra sempre

a dignidade e a sinceridade.

Mas. n'este lance. acode irresistivelmenle o

confronto.

Quando é que Pombal arcou, com tanta

abnegacão e auslero caracter, conlra os seus

adversarios? Quando viu lão profunda e nobre-

mente os deveres da sua consciencia? Quando,

pondo acima da sua pessoa os sagrados inte-

resses d'um ideal, teve tanta clarividencia, jus-

lica e coragem?
#

Comtudo, os tumultos acalmaram-se apenas

á superficie. As pessoas mais gradas estavam

do lado da Compenhia. mas Satan não desar-

mave, soprendo principelmente sinistras calu-

mnias.

Como o Padre Francisco Velloso. no dia

da Purificacão de Nossa Senhora, sahiu a ca-

thecisar os indios, Iogo os miseraveis inimigos

propalerem que elle fôre revoltar os cathecu-

menos contra os seus senhores.

Inventou-se depois que os Jesuitas arrebe-

nhevam escravos dos outros pare remadores

de canôas suas; que um escravo do Provedor

do concelho fiigira ao amo, escondendo-se no

Collegio.da Companhie; emfim. que os Padres

Iratavam de si, e não do proximo, como o que-

riam significar nas obras da Missão.

Quiz Deus, porém. que todas as calumnias;

recebessem completo e incontestavel desmenti-
,

do. Outros calumniados, padecendo de inferio--

ridade moral e mental, preparariam vingancas. es-

pectaculosas rehabilitacoes. represalias do odio

contra o odio- Vieira e os seus louvaram a

Deus por mais aquella dolorosa provafão. vingan;

do-se apenas em ecrysoler ainda mais o amor a

a Deus e aos seus implacaveis inimigos.

Entretanto. a Missão comecava os seus fra-

balhos maiores. Vieira, tendo de ficar einda,

com muita magua sua.no Maranhão, como Su^

perior quê era dos missionarios, distribuia os

seus heroicos soldados.

(Continua)
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Conaolagfio 2

POLON. qucrendo consolar iin amigo

que uma grande calamidade lancã-

ra na dôr mais pungente, levou-o
ao alto d'uma torre d'onde se descobria toda

a cidade de Athenas, e disse-lhe:
— Considera quantos prantos. tulos. des-

grafas e trabalhos estiveram jé e actualmenfe

estão debaixo d'estes telhados. sem que passe
jim dia que a morte ou a dôr não tenham logar.

Pedir ás esfafuas

Diogenes foi visfo muitas vezes de mão es-

íendida ás estatuas, e a quem o olhava, rindo

respondia :

Para me acosfumar á falta de piedade nos

bomens peío ás estatuas.

Diogenes e o cantor

Diogenes. encontrando-se com um mau can-

tor de quem todos fugiam quando canlava, dis-

se-lhe :

— Salve. gallet
O cantor deteve-o e de sobrecenho carre-

gado e perguntou porque Ihe chamava gallo..
.—Porque quando cantas (odos se levantam.

O vencedor é vencido

Um dia que Demostheaes atravessava uma

prafa de Athenas, corlou-lhe o caminho um

seu inimigo a injurie-lo com as palavras mais

immundas. Demosthenes disse apenas para o

circulo de curiosos que se fizera em volta d'elle;
—Batalhe é esta, senhores, em que se ficar

yencido, vencerei ; e se vencer ficarei vencido.

Apelles e Alexandre

Alexandre Magno visifou Apelles. admiraa-
do algumas obras primas do grandc pintor e

falando sobre pinture sem que mostrasse saber
da erte.

—Senhor. disse-lhe Apelles, cmquanto es-

tivcste calado todos te veneravamos por varão

frande ; porém. agora que le meteste a falar
em arte tão alheia da tua profissão. alé se riem

■s rapazes que moem as tintas.
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Xralar como rei

O rei Poro. vencido por Alexandre Magno.
pediu e este que o Iralasse como rei,

—Farei isso. não por amor de fi, mas por
amor de mím.

Apelks

Expoz Apelles á porfa uma pintura sua, $

poz-se detraz do panno a escutar os votos «

censuras varias dos que passavam. Veio um

sapateiro e notou um defeito na chinella d'uma

figura principal. Emendou Apelles a faita ; e no

seguinte dia fornou a passer equelle officiaL e

vendo a emenda. ficou satisfeito de si, e alre-

veu-se a notar outra coisa na perna da mesma

figura, Então Apelles. apparecendo-lhe disse;
—Não suba o sapateiro além da chinella.

Senhoriá

Havendo o bispo de Coimbra, D. João

Mcndes de Tavora de chegar a certa terra, e

hospedar-se em casa d'um fidalgo, a quem ali

commumenfe davam senhoria, enviou este a di-

zer-lhc antecipadamenfe. que se servisse de Ihe

dar o mesmo tratemento; por quento no seu

exemplo contrario padeceria elle detrimento.

Respondeu o bispo ao mensageiro:
—Assim como negar senhoria a quem a

tem de juro é injuria, assim o da-Ia e quem a

não iem é injuriar os oulros.
Tornou segundo recado :

—Que se lhe não désse senhoria. tombem

elle Iha não daria

Respondeu o bispo :

—

Diga, que eu irei; e que havcndo algum
de nôs fazer a parvoíce. melhor será que a fa(a
elle do qtie eu.

O inimigo de Diogenes

Um vcrtinoso e vadio abocanheve Dioge-
■es das maiores injurias sempre que se falava

do filosopho. Diogenes disse-lhe um dia:
—Amigo. nem a mim me darão credílo di-

zendo bem de ti, nem a ti dizendo mal de mini.

• • •

Qual é o hoinem que não quer voltar ainda

uma vez aos primeiros annos?
—

Byron.

.
Tito Flavio.
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