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Na oncla...

TINHAMOS
na mão dois livros recente-

mente publicados. eu o Antes da Re-

publica do sr. dr. Julio de Vilhena, elle

o depoimento de Machado Santos sobre o 14

de maio, quando nos saúdamos. Velho, muito

velho republicano mesmo, vivêra dezenas de an-

nos nos Esfados Unidos. O seu ideal polifico
passou assim intacto durante tanfo lempo, e se

o isolamento do meio damninho da polifica na

pafria dava cada vez mais formas de sonho á

sua ideia, o desenrolar da vida democratica na

America do Norte vinha dia a dia a arreigal'a.
De sorfe que o 5 d Oufubro foi para elle, ami-

go de Arriaga e Anfonio José d'Almeida, uma

bella aurora. Hoje, como a muilos succedeu, é

um desilludido. E quando Ihe perguntam que

niiafôes partidarias conserva, responde agora,

entre expressôes de nojo. que é sômente um

portuguez. Quiz dizer verdades como punhos
n'uma série de folhêtos causticos. Vieram os

amigos de outrora rogar-lhe que se calasse,

em nome da salvacâo da Republica que pelo
visto não supporta a ruda lingua da critica. E

elle. menos pelo regime. do que pelos peficio-
narios, accedeu aos rogos instantes, afflicfos.

Depois, o 14 de maio fez estalar e partir as ul-

fimas radículas das suas esperancas, e segundo
diz, tem hoje dentro d'alma apenas, as escorra-

Ihas do sonho acaporado que libou.

N'aquella tarde a livraria estava cheia de

conversadores de politica—que é o grande filão
do mercado litterario de hoje. Os livros que fo-

lheavamos, as palavras que ouviamos. fizeram

lalvez com que as nossas primeiras phrases in-

cidissem tambem sobre politica. E alli comecou

elle a reproduzir todo o negro tapêfe dos seus

desgostos...
— Isto é o meu nojo todol Eu que vi nos

Estados Unidos a liberdade de pensamento ga-

rantida e praticada . . .

E por aqui fôra, as comparacôes choviam-

lhe da bocca, n'um fom amargo que a pronun-

cia britannisada, de dentes cerrados, ainda tor-

■ava mais áspero e surdo. A ullima crise mi-

nisferial sobrefudo, provocava-lhe censuras can-

dentissimas, Os leitores conhecem já de sobejo
os pormenores da ultima crise ministerial. An-

tonio José d'Almeida compromettera-se a dar

uma amnistia ampla—a condicão maxima da

paz sagrada que elle prégava para todos os

seus compatriotas. Impuzeram-lhe resfriccôes

invocando a Republica. Commoveu-se. esqueceu
as promessas, transigiu. Os democráticos

aproveitaram-lhe o estado d'alma lastimoso e

exigiram mais restriccôes ainda. E como já pe-

lo paiz os partidarios refroavam condemnacôes

ao chefe, elle, femendo _ scisão, leve um gesla

de recusa. A crise estalou. Eram 3 da tarde.

Mas á noite, alla noife, conta um jornal bem

informado, um aufomovel parou em Belem.

Desceu d'elle um minisfro diplomalico que con-

versou, pensou e reflectiu demoradamenfe pela
calada da noite, com o chefe d'Esfado. E no

dia seguinfe a crise resolvia-se. ficando tudo

como estava, incluindo as ultimas restriccôes á

amnistia . . .

Soube-o n'esse dia á noite por um placara
collado no mostruario d'uma tabacaria, aonde

fôra comprar aquelle sincero e vibrante opúsculo
de Emygdio d'Úliveira, intitulado: Vassallos da

Inglaterra! Nás? que é ainda o grifo d'um so-

nhador que fez com brilho inexcedivel a cam-

panha do ultimafum.

Tudo isto perfurba, conturba e arraza os

nervos. Eu mesmo estou agora verificando que

já não estremeco á lembranca de que dentto

de pouco tempo irão bafer-se na guerra os por-

fuguezes. Esfá fudo cansado—que paizl A pro-

pria Junta Pafriofica do Norfe quasi apenas

dá signal de si nas excursôes dominicaes ás

terras do Minho: e outro dia dizia-me alguem
lá dentro no Salão: Islo, vae vêr. redunda em

nada. Arranjem pâo! Arranjem pão! Todevia,

n'essa noite as commissôes reuniram-se, e de-

certo fizeram alguma coisa relativamente ao

programma que se propôem realizar . . .

Assistindo a tudo isto. acha-se uma opi-
nião mais que repartida, traduzindo em baixo

as degladiacôes e o mal politico que em cima

se produzem: e em cima e em baixo uma es-

pantosa falta de criterio e de patriotismo que

ameaca atirar este paiz para o mais opprobrio-
so dos fins, por não saber sêr digno da crise

que afravessa e do sacrificio que tem de sup-

portar. Dir-se-hia que tudo se dessorou e que

perdemos a consciencia e a sciencia de apro-

veifar os momentos culminantes da histpria em

que não é possivel manfer duas attitudes op-

postas. Declarada a guerra, o ministerio nacio'

nal deveria ler sido um facfo, pela conjugacão
de todas as correntes de opinião. Nada se

tentou sequer. Conservou-se toda a Irama po-
litica em que sá a um partido é licilo gover
nar, esquecendo-se que esse, prégando o radi"

calismo, é incompativel com a obra de paz in-

ferna indispensavel a uma nacão que enfrou em

guerra. D aqui todo o vicio e erro de orien-

tacão, foda a ficcão renovada. todo o parlida*
rismo aggravado, todo o futuro— todol— com-

promettido. Em Franca, a massa radical-socia"
lisfa que formava o cenfro parlamenfar. des-
locou-se do radicalismo para o campo das af'
firmacôes pafrioficas. E a guerra religiosa, se

não cessou de todo, abrandou muito. Aqui, os
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radicaes manfem-se na esquerda, quando toda 0

a nafão está na direita, e ha quem se esforce

por conservãl-o no posto, em nome de parti-
culares interesses a realizar dentro e fára do

paiz . . . e ha quem prohiba um curso de en-

fermagem feminina sô porque as senhoras que

o desejam não perfilham opiniôes republi-
canas I

Não tenho facuidades de adivinho mas pre-

vejo que isto vae acabar n'um desastre. A

unica salvagão seria conjugar todos os que

n'esta hora sabem sêr patriotas. e para isso

pôr ponto final no radicalismo revoltante e sub-

versivo. afastando ao mesmo tempo os con-

servadores ou pseudo-conservadores que não

sabem calar os seus resentimentos infelizes, e

os demagogos que sô pensam em esmagar e

vexar a todo o transe.

Nada se fez — ai de nôs 1— nada se tentou

sequer I . . .

Esle opina que não ha remédio senão

transigir com a demagogia. porque ministerio

nacional é um impossivel. Aquelle declara que

os conservadores são os sequazes da fraicão.

cavando-se assim mais funda a já profunda
divisão que nos inutilisa.

. . . Foi ha muitos annos. Moret, um as-

sombro da eloquencia hespanhola,, bradava:
— Defendamos a patria siml mas primeiro

é preciso que os governantes a tornem digna
de se morrer por ella I , . .

Foi ha muitos annos. E em Hespanha, ao

pé da nossa porta, ao pé da nossa calamitosa

cegueira.

POR J. DE FARIA MACHADO.

Miseria moderna

.Á para o sul. n'uma boa terra de pro-

vincia. alguns empregados publicos

—, M». resolveram fazer manifestacão contra

a exiguidade dos seus vencimentos e fixaram

delerminado domingo, para o cortejo exibido-

nal de suas amargas queixas e rancores. Ge-

meram na imprensa a sua miseranda situacão,

gritaram com mais ou menos litteratura, a sua

sorte desventurada. dispuzeram emfim o pro-

gramma do cortejo, ensaiaram os discursos,

distribuiram os papeis e chegada a hora, um

inesperado contratempo, faz addiar o imponen-

te cortejo da fome. E' que a presidente do Gre-

mio Educativo Luz e Progrcsso da terra, com

papel de allo relevo na pomposa manifestatão,

fôra trahida á ultima hora pela maldita costu-

reira, que não lhe acabara a tempo o vestido

de seda expressamente encommendado para lu-

zir n'esse dia. Garaniem-me a authenticidade

d'este episodio picaresco. que francamente me

não surprehende, porque me não admiro d'esse

feminil capricho d'esse requinle de luxo no meio

de tão pretendida miseria, e acho natural que a

tal senhora, nâo quizesse luzir no cortejo uma

fatiota demodêe.

O que me espanta é que o vestido fosse de

seda, porque sempre julguei que para completa
mise-en-sceite do cortejo dos insatisfeitos. des-

confentes funccionarios, estes apparecessem com

as burocraficas sobrecasacas esfarrapadas e as

taes senhoras da luz e progresso recreativo, se

vestissem de scrguilha plebêa ou d'oufra qual-
quer humilde estamenha !

Mas de seda. é que se me affigura extraor-
dinario posfo que reconheca absolutamenfe ori-

ginal, gentilmente novo, este luxuoso e ultra-mo-

derno processo de . . . mendigar.
O velho e fradicional mendigo com alforge

d'estopa e cobrijôes de trapos, de banza a tira-

collo e vieiras de peregrino no chapeu esbura-

cado. correndo serras e valles, cantando e sof-

frendo pelos caminhos, escorracado, á chuva,
ao frio, acocado pelos cães, vaiado pelos garo-
tos, deixou-se substitur, ao que parece, por um

mendigo civilisado de sobrecasaca e botas de

verniz. Jámais se pedirá. de serra em serra, de

feira em feira, arrimado ao bordão ou ampara-
do de muletas, porque segundo vemos, mendi-

gar-se-ha muifo elegantemenfe de monoculo em

riste e orchidea na lapella.
A badine vae substiluir o bordão; a esta-

menha cede logar ã seda ; em vez de remendos,
de trapos : rendas de Bruxellas.

E no emtanfo como nunca a miseria alastra,

sufloca, opprime. negra e desoladora em tantos

lares! . . . Mas não é d'ahi que partem as quei-
xas, não é a verdadeira fome, que grita que

protesta. Não. Qs que se lamentam, os que re-

clamam não são esses resignados. soffredores

escravos da maior injustifa— o abandono. Os

que se lainentam, são pobres. é certo, não pela
exiguidade dos recursos mas. muito principal-
mente pela variedade dos seus caprichos. Ga-

nhando como remediados, feem a liberalidade de

se tratarem como principes. Para esses a sua mi-

seria é a conseqtencia fatal dos seus caprichos.
O homem consome. na generalidade, o sala-

rio. nas toitettes exigentes da mulher e d'ahi pra-
gueja contra a miseria da jorna, quando devia

revoltar-se unicamente—contra os caprichos da
vaidosa consorte. Lamentam-se. não para adqui-
rirem o necessario, mas para gosarem o super-
fluo.

N'esses, alinnal a sua miseria. não é mise-

ria— é simplesmente desperdicio . . .

~~
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bello é o esplendor da verdade, e a

fé cafholica é a expressão mais trans-

cendente da verdade.

Se o christianismo illustra a intelligencia re-

velando-lhe largos horizontes de luz. se avigo-

ra a vontade propondo-lhe um codigo moral de

perfeigão inexcedivel, como não ha de exercer

benefica influencia sobre a sensibilidade. que é

uma potencia inseparavel d'aquellas, e que sub-

stancialmente unida a ellas. constitue essa syn-

these admiravel. a alma, imagem e semelhanca

de Deus?

E Deus é a omnisciencia. a vontade omni-

pofente, a suprema belleza.

Desde que a doulrina augusta de Jesus-

Christo dissipou as densas trevas que envolviam

o mundo, os grandes artistas. os genios da poe-

sia. da architetura, da esculptura. da pintura e

da musica, todos devem áquella doufrina a ins-

piracão e a belleza das suas obras primas.

Mas os livre-pensadores e, em geral. todos

os inimigos da Igreja Catholica, falsificando a

historia, obstinam-se em affirmar que artistas

de renome universal declaradamente livre-pen-

sadores. E entre outros nomes. citam o nome

glorioso do grande Mozart, o Raphael da mu-

sica. o genio immortal d'essa arte sublime, que

é a dos anjos.

Seria, com effeito, Mozarf um livre pensa-

dor? Não terá a Igreja catholica a gloria de o

contar entre o numero de seus filhos?

A verdadeira historia proclama bem alto que

Mozarf foi um catholico sincero. que nesta re-

ligião fora cuidadosamente educado por seu

piedoso pae que vivendo enfre protesfanfes sou-

be conservar pura e illibada. até ao derradeiro

suspiro, aquella fé divina que fôra a grunde ins-

piradora do seu genio immortal. Vejamos.

Em 1857 o conhecido escriptor Goschler.

publicou em Paris uma obra interessante sob o

titulo: Mozarf. vie d'un artisfe chrétien au dix-

huitiême siêcle, que confem a correspondencia
autentica trocada entre o grande arlisla e seu

piedoso pae.

No dia do anniversario natalicio de Mozarf,

escrevia-lhe seu pae: 'Desejo-te um feliz dia

0
D

d ar.nos. Quc- pedirei eu hojc -pera ti que não

peca-todos ædias? PeîP-lhe que te assisla com

a sua graga; que ella te acomponhe sempre on-

de quer cstei.as que nunca le abandone. e cer-

tamente não fc abandonará. sc lores fie! aos

teus deveres- dle bom chrisfão, e de verdadeiro

calholico. Olha sempre pela íua alma, e _e) mo-

do que não dês cuidados a- teu pae na* hora,

da sua morte. e que n'essa hora fão grave ellfc

não tenha remorsos de não -fler cuidado __ ,tua,

salvaĩáo-. (1 )

Eis o pae do livre-peirsador!

Cahiriam em terreno zafaro esfes palernaes

conselhos, fão doce e ternamente repassados dfr

espirifo. chrisfão? Não. Q\genial arfisfa,re$pont-
deu: 'Beiio as mãos do. meu querido.pae e

muifo Ihe agradeco os seu3 conselhos, no meu

dia d'annos. Estae traoquillo : fenho , seropre

Deus presente, reconhe^p a sua omnipotencia,
temo a sua ira. mas conhe?p tambem a sua

bondade. a sua misericordia e a sua, clemencia

para com as suas creaturas, Elle nunca aban-

dona os seus servos. Procurarei sempre cum-

prir com toda a lidelidade os conselhos íjue a

bondade do meu querido pae s« dignoui dar-

me.. (2)

Eis o filho, o livre-pensadon.

A gloria munc'ana logra não raro desvairar

alguns espirifos culfos, No meio dos mais rui-

dosos triumphos alcancados em. Roma. Milão,

Londres, Munich, Paris e Vienna, Mozart con-

servou sempre firme a sua crenca em Deus e

na Egreja Catholica, comp. sempre a conservara

no meio dos favores e honrarias com que o

distinguiram os reis de Franca e da Inglaterra,
os imperadores da AUemanha. o proprio Papa
Clemente XIV, e as cclcbrcs academias de Bo

lonha e Verona.

A fé que inspira os genios christãos é a

mesma que lhes dá alentos para a conservarem

para no meio da gloria e das grandezas hu-

manas.

S. R.

(1) Corfa CXLIII, obr. cil. de Goschler.

(2) Carfa CXLHI, obr. cil. de Goĸhler.
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Na doca de Pelem

0 snr. presideníe do ministerio, acompanhan-

do o snr. minisfro da marinha, visiíou a flofilha

de gazolinas fundeada na doca de Belem.

Foram os visifanfes recebidos pelos snrs.

major general da armada, comnrortd'aTife da

divisão naval. officiaes em servico na flotilha,

prseidenfes do Club Naval e Associacão Naval

e ouiras enfidades. O snr. dr. Anfonio José de

Almeida mosfrou-se muito safisfeito com íudo o

que examinou, tendo palavras de rasgado elogio

para o grande pafriofa e abasfado propriefaria

snr. Judice Fialho. que tão excellenfe material de

defeza offereceu ao Esfado, confando que os

oufros armadores, fambem imporfanfes, do Al-

garve vão seguir o nobre e generoso exemplo

d'aquclle senhor.

■

1 . . Lisboa—Visíía do

proskiente do minisíerio

,C do ministro da marinite

áfíoíilha da defeza êa

barra em Belem.

2, A 'ílolilha naval pars

a .dcfeza da barra de

Lisboa.

3. Braga—Manifestacão

patriotica. O povo

junto ao JTheatro Circo,

ouvindo &s oradores da

Propaga-da Pafríofica

do/Norfe.

(Phot. Allianga)
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José Lourenco Tavares

Conej?o afa 5é de Loanda e anfigo missionarío d'Ango/a

Esfe infelligente missionario ocaba de publicar uĸi

notavel trabalho que veio enriquecer a nossa bibliogra-
phia linguisfica colonial. Infifula-se 'Grammafica Kikon-

ge> , fendo-lhe servido de base o dialecfo fallado pelos
mussurongos das margens do rio Zaire. N'esfa região
serviu por bastanfes annos, nas fnissôes do Zaire e Lu-

buango, o snr. conego Tavares, nas quaes presfou assi

gnalados servi^os ao paiz e á causa das missôes, es-

tando desde 1909 em Loanda como conego da 5é e

professor.
Referindo-se a esfe frabalho. diz 'A Capital* , jor-

nal que se publíca em Loanda, no seu n.° de 1 5 de Ja-

neĩro ulfimo.

'Como se sabe, além da grammafica de Chatelain,

nada mais se encontra publicado que possa servir de

guia aos que queiram oprender as linguas
falladas pelos diversos povos indigenas de

Angola, grave falfa que veio remediar a pu-

blicacão do valioso frabalho do sr. conego

Tavares, que habilifa ao esfudo não so da

lingua do Congo, como o seu lilulo podia
fazer julgar, mas que é um poderoso auxiliar

para o esfudo do quimbundo e do umbundu,

visfo que as regras das fres linguas sao as

mesmas.

A edi^ão da imprensa Nacional de

Loanda é um verdadeiro primor..

/—Porfo—Passeio milifar a S. Cosme

de Gondomar.

2—Braga—S. Vicenfe. Grupo Coral

do Santissimo composto de creancas da ca-

fechese.

3—Braga—S. Vicenfe. Grupo dos *Pa-

gens do Sanfissimo Sacramento- bella insti-

fuigâo ultimamente fundada eom a assisten*

cia do Senhor Arcebispo Primaz.

~"
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A conferencia em París—Lord Kifchener e sir WiIIiam Os minisfros das mun.'c5es da Franca e /nglaterra que tambei
Roberfson apoz a conferencia assisliram á conferencia

A sympathia pe/os alliados no oríente—Um rajah vem

comprimenlar o comandanfe d um navio de guerra dâ

marínha inglcza

General Cadorna no dia da sua chegada a Londres

Verdun— visfa dos seus arredores

~~
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Os ataques allemães a Verdun. Companhias de infantaria são completamente dizimadas

pelo fogo certeiro das baterias francezas.

(A gravura é um desenho inglez em que o auclor quer dar uma ideia de quanto fem sido falal

para a Allemanha o afaque áquella praca.)

Copia d'um bilbetc postal que tem grande circulacão na Austria.

fraducão das palavras escriptas ao fundo da gravura é: -Deus eashgue a Inglaterra.
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Eduardo CapeUe. 'grande*
almirante das esquadras al/emãs

O aimirante von Tirpifz que foi

distituido do seu iogar

Eis o subsfifufo de von Tirpifz, o ministro da marinha

allemã que apesar dos seus talenfos. alcancou celebridade,

que bem pode qualificar-se de friste. Von Tirpifz fôra a al-

ma, o preconisador e o execufor da hedionda guerra sub-

marina que íem sacrificado milhares de vicfimas innocen-

fes, enfre as quaes numerosissimas mulheres e criancas.

Ainda não safisfeito com a sua obra de assassino, o outro

almirante germânico queria agora intensificar essa guerra,

fazendo forpedear fodos os navios neufros, que afra-

vessassem a zona marifima de guerra; mas 0 chanceller

do império, Befhmann-Hollweg, não concordou com taes

processos. pelo perigo das complicacôes que elles podiam

arrastar, principalmente com os Esfados-Unĩdos do Norfe e

do Sul e conseguiu alijar von Tirpitz. O mais repugnanfe

do caso é, porem, que o parlamento da confedera^ão se

declarou, por maioria, parfidario de fodas as violências do

almiranfe Tirpifz, e não sô o parlamenfo, mas a proprie

populacão germânica. Pelo menos assim se conclue da lei-

(ura dos jornaes allemães, que chegaram a declarar que

pouco imporfava que as Américas se juntassem aos inimi-

gos da Allemanha, comfanto que os submarinos não deixas-

sem de acfuar com todo o seu poder de desfruicão. Ao me-

nos são todos coherentes . . . na crueldade, e é quási certo

que esfe sr. Capelle. criafura de von Tirpifz, pensa sobre a

guerra submarina da mesma maneira que o seu anfecessor.

Senhoras ingiezas frabalhando para os feridos
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/—O Príncipe herdet'to da Ser-

via acompanhado pelo presidenfe
da Republica franceza e'pelo gene-
ral Joffre, quando esfe esfeve ulti-

mamente em Franca.

2—A chegada á Inglaferra. O

Principe da Servia e o de Ingla-
(erra afravessando as ruas de Lon-

dres.

3 e4—Damtts da arísíocracia in-

gleza vendendo bandeiras cujo pro-
ducto é destinado aos ferídos da

guerra.
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Porque estás com essa cara ?

■ Morreu-me um tio, alienado . . .

Ahl...

E o que tinha eslava . . . alienado ?

■ Tambem ! . . ,

~
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0 serViQo das almas

Por Eduardo de Noronha.

'ORRIA a época do ferror em Franca.

Ninguem tinha segura a vida nem

podia contar com o dia de ámanhã.

As prisôes atulhavam-se de homens, de velhos,

de mulheres, até de creancas, de fodas as clas-

ses sociaes, e principalmenfe de nobres. Ao

contrario do que apregôa a lenda poucos ou

nenhuns condemnados retidos na Conciergerie,

na antecamara do cadafalso, e n'outros carce-

res de Paris zombavam da quasi inevitavel

guilhotina e dos implacaveis carrascos. A tra-

dicão, que ficou. das galanfarias, das cancôes,

do desdem e dos gracejos em frente da morte,

usurpou nos romances. no fheafro e até na

Historia, um logar pouco em harmonia com a

Tealidade. Na sessão d e recepcão de Alfredo

Vigny na Academia Franceza, o conde de Mo-

!é, que respondia ao celebre poefa, trafou com

merecida justica esfas descripcôes sem verdade.

Censurando ao auctor do Stello o ter ames-

quinhado as victimas que julgava celebrar aflri-

buindo a quasi todas as frivolidades de algu-

mas, cifou, com funda emo?ão, o exemplo de

seu pae preparando-se para morrer. não sem

serenidade, mas gravemente e abandonando a

ferra com os sentimentos de um esposo que

ahi deixa a sua mulher bem amada, de um pae

que se separa dos seus filhos e de um christão

que vae comparecer anfe Deus.

Vejamos agora o que era o servico das

almas.

M. Emery era um padre singular. Com ses-

senta annos em 1793. de baixa estatura, fran-

zino, não descurava a sua pessoa, nem renun-

ciara ás vestes talares. Vivia na Conciergerie

como no seu seminario, fazendo as suas pre-

ces e a sua meditacão ás horas fixadas pela

sua regra, dizendo missa todos os dias. lendo,

escrevendo, estudando com mais zelo e mais

attencão do que nunca fizera e isto no meio

do incessante tumulto da prisão.

A' hora da reza ou do estudo, fapava as

orelhas com bocados de miolo de pão afim de

se isolar e de não ser dislrahido no seu reco-

o

□
lhimenfo. Quando chegava o momenfo do re-

creio. apparecia no pafeo commum entre os

presos e distrahia-se com elles alegremente.
Era de todos o mais affavel, o mais jovial e

mais benevolo. Recrufava com facilidade entre

os seus companheiros de cadeia, corresponden-
fes dedicados que empregava em ampliar as

suas relacôes dentro e fôra da prisão, e quan-

do chegava a noite, rondava pelos corredores

sombrios em busca de consolaíôes a dar ou

de missôes a desempenhar. Foi assim que en-

viou um dia a Maria Anfonieta um bilhete avi-

sando a rainha que na noite seguinle, á meia

noife, passaria em frenfe á sua cellula e Ihe

deitaria a bencão. Foi com effeito alli á hora

indicada. Ouviu os solucos da desditosa e con-

versou com ella durante alguns instantes atra-

vez da porta.

Pode suppôr-se que jm preso que procedia
tanfo á vonfade não fôsse denunciado ? E' facil

de acreditar que a prisão esfava tão mal vigia-
da que nunca o accusadpr publicp— descon-

fiado e aftenfo— não fôsse informado da insu-

bordinacão d'este sacerdofe teimoso? Era para

o tribunal uma bella presa esse chefe effectivo

da diocese que estabelecera temerariamente a

sua séde mesmo no fôco do terror. A verdade,

porém, é que o abbade Emery nem uma unica

vez foi ameacado. O que Ihe aconteceu de

peor foi solfarem-n'o; soffreu duas ou fres ve-

zes esse percalco, mas conseguia logo voltar

para a prisão, e mostrava por esse regresso

tanto empenho como qualquer outro mostraría

em sahir de lá.

Pode concluir-se d'aqui que o sanguinario

Fouquier-Tuiville soubesse quaes eram as occu-

pacôes do abbade e que as tolerava. Parece

inverosimil. No entanto as mentalidades revolu-

cionarias são tão extranhas e complexas, os

factos — de que resultam sempre as mesmas

circumstancias — patcnteiam-se tão obscuros e

lão ignorados que nada, n'este scnfido. deve

surprehender.

Fouquier apesar da sua inaudita ferocidade

~~
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levava a peito que os seus condemnadps rece-

bessem ps seccorros dá religião. Nos primeiros

cmpcĸ, enviava lodos es dias a lista ap bispo

constitucional Gbel, e este. encrupulosamente,
advertia os seus sacerdofes da hora em que de-

viam comparecer na Conciergerie para assistir

aos preparafivps da execucão. Padres ajura-

mentadps é certp, mas fuda leva a crêr que o

accusador publico fechava os olhos quando um

abbade refracfario se apresentava. reclamado

por algum preso. Soube-se depois, por uma

sua fillia. que Fouquier trazia sempre pendura-
do ao pescoco, escondida, uma medalha com

a Virgem.

Parece que foi devido á sua tolerancia que

• abbade Magnier pôde celebrar a missa nos

quartos da rainha, em presenca de dois gen-

darmes do servico que aproveifaram a occasião

para se desobrigar dos seus deveres religiosos.
O facto não pode ser posto em duvida e seria

inadmissivel sem o assenfimento tacito de Fou-

quier-Tinville.

No interessaiite e elucidafivo livro Memoi-

res d'um voyageur quise reposê é narrado que

um padre irlandez achou meio de ter uma entre-

vista, na Conciergerie, com a celebre Du Barry,

pouco antes de comparecer no tribunal. O sa-

cerdole offereceu-se para a salvar, mediante

uma determinada somma necessaria para subor-

nar os carcereiros. O projecfo de evasão sô

podia ser aproveitado por uma pessoa.

—N'esse caso respondeu a Du Barry, pre-

firo que seja a duqueza de Monfemart que se

salve. Está escondida no celleiro de uma casa

de Calais. Aqui tem um cheque sobre o meu

banqueiro.

O padre recebe o dinheire, parfe para Ga-

lais, tira do seu esconderijo a duqueza. disfar-

ca-a de burgueza e offerecendo-lhe o braco, jor-
nadeia com ella a pé. declarando que era um

bom padre consfitucional e casado com essa

mulher. A furba grifa 'bravol. e deixa-o pas-

sar. Atravessa assim os exercifos francezes, di-

rige-se a Ostende donde parfe para Inglaferra-
Henri Lavedan aproveitou o incidenfe para

uma das suas pecas, a Chiene du roi que obte-

ve antes da guerra um exito exfraordinario. A

scena passa-se na prisão de Sanfa Pelagia, em

Oufubro de 1793. Eslá ali encerrada a Du

Barry. Recebe um padre dissimulado em 'sans

culotte. que Ihe apresenfa um meio de evasão,

0 primeiro offerecido a Maria Anfoĸietta e recu

P sado pela rainha. A Du Barry repelle tambem

essa laboa de salvacão. A rainha morrerá sobre

o cadafalso? Tambem ella. Julgam-na menos al-

liva. De mais loda a gente morre. N'esse' inver-

no é moda. O velho ecclesiasfico obscrva-a,

deixa-a falar. Depois com uma palavra acalma

a exaltacão d'essa cabeca louca, pouco habi-

tuada aos pensamentos graves. Prepara a en-

carcerada mundana, absolve-a, consola-a, dci-

xa-a sohifantc. lavada em lagrimas, fransforma-

da e sae satisfeifissimo por fer feito evadir a

alma..

Este acto commovcu foda a populafão de

Paris, mesmo os menos attrictos a esse genero

de expansôes.

Padre Antonio V/ieira
ooc

^LL^ÍCCEDEU jubiloso o grande prégador.

■Æ«|JK Quando concluiu, pcrguntou pelas
^-LJ —

opiniôes dos ouvintes. Nein uma so

discrepancia se produziu. A doufrina exposta foi

acceite incondicionalmente em principios e con-

sequencias, E, assim, d'aquella unanimidade de

affirma;ôes, passaram naturalmente logo á in-

vesligacão dos meios de ser realizado o que

calava em todas as consciencias.

N'este ponto, porém, surdiram os egoismos,
Satan contava decerfo com essas pequenas pai-

xôes, porque as inflamou e multiplicou em as-

pectos varios e muito perigosos por parecerem

apresentar legitimos direitos.

Mas nada admira que assim fosse n'aquelle

tempo, se nos fins do seculo XIX interesses

egoisticos da mesma ordem bastaram para der-

rubar um imperio. Referimo-nos ao Brazil. A

for?a principal da Republica foi o descontenta-

mento implacavel dos fazendeiros, dos senhores

de tantos milhares de escravos.

A propaganda democratico-posifivista nunca

teria forcas para dar o triumpho fão facil do

marechal Deodoro, Os escravagistas— e prin-

cipalmente os que em tudo mais se vangloria-
vam de philantropos I — refor?aram até propor-

P
côes colossaes • diminuto numero dos inimigos

° politicos e pessoaes de D. Pedro II.

~~
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Assim é que. no nosso tempo. e lalvez mais

do que nunca, e para confirmacÃo de sabidas

theorias de Augusfo Comfe, as mudan^as de

instituicôes e até os grandes conflictos interna-

cionaes leem por verdadeira causa interesses

de ordem commercial e indusfrial.

O conflicfo fpi vivo na assembleia que o

Padre Antonio Vieira orientara e subjugara.
A razão e o coracão cederam muito tempo ás

soffreguidôes d'um capitalismo tão cego como

cynico.
Até cerfa altura. a causa dos Indios e do

Evangelho periclitou nas maiores ameacas de

naufragio.

Enlrefanfo. Vieira, incansavel, habil. mas

lîrme. corria a todos os reductos do egoismo

com argumentos irrespondiveis e tomava-os de

assalto. subjugando beneficamente os animos.

E, pouco depois, comecou a sorrir-lhe uma

das mais radiosas victorias da Companhia de

Jesus. A assembleia approvou a nomeacão de

dois procuradores, um dos fazendeiros e o ou-

tro dos Indips. Defenderiam ps primeirps a es-

cravatura: competia aos segundos a defeza da

liberdade.

Já era muito, porque os egoismos empe-

deruidos não admitem nunca a justica de

quem se lhes pppôe, ou, se intimamenfe a re-

conhecem, não recuam diante dos mais revol-

tantes facciosismos para Ihes abafarem a voz.

Seguidamenfe nomearam como sentencia-

dores os magistrados judiciaes assistidos do

Syndicante, deliberando-se que, sem elle ser ou-

vido, nenhuma sentenca fosse dada n aquelle

processo, e que, dada ella assim, tivesse im-

mediata excencão.

Foram nomeados enfão os dois procurado-

res, recebendo os Indios com jubilo a nomea-

cão do seu. Era elle um homem tão doufo co-

mp viajadp em fodos ps sertôes. Conhecia

profundamente os costumes, a lingua e a indo-

le dos Indios. Emfim, fôra sempre apaixonado

defensor dos indigenas do Maranhão, valendo-

Ihes em todas as miserias com ternura e justi-

ca. Os Indios chamavam-lhe o Pai, e logo

acreditaram no triumpho positivo dos seus

combafidos direitos.

Os applausos á Companhia de Jesus com-

pensavam, entretanto, muito gratamenfe, todos

os desgostos e sacrificios. O Padre Vieira. po-

rem, quiz legitima-los completamente, e iniciou

~_ ANN0 III lllustra

logo um profundo inquerito á vida dos Indios,

sendo então muitos d'elles libcrtados.

E assim foi vencido o espirifo de Salan que

suggestionava tanfas calumnias torpes.
Escusado é dizer que o olympico Marquer

de Pombal nunca soube pelejar assim com en-

carnifados inimigos. porque a sua dialectica mais

predilecla era o palibulo, e toda a sua diplo-
macia caprichava quasi sá no uso de grande
doblez de caracter, mal oculta pela mascara de

grande homem.

*

Seguidamente, Vieira voltou á obra das

Missôes. O Padre Francisco Velloso foi man-

dado. em seu logar, para as aldeias. Na cidade

ficaram, como prégadores, os padres Manuel

de Lima e Thomé Ribeiro. Bem quizera Vieira

internar-se nos serfôes, affronfando os maiores

perigos, mas a boa disciplina impoz-lhe o pul-
pifo da egrcja matriz do Maranhão. e no qual
fez prodigios apezar os Christãos da cidade

muifo terem degenerado sob mil influencias cor-

rupforas e lasfimaveis.

Organisou. entretanto. admiravelmente as

devocôes, as cafecheses. as procissôes. Affra-

hin os Indios com especial carinho, fornecen-

do-lhes o convivio mais frafernal com os seus

antigos despotas. Emfim, purificou os costumes

de humildes e poderosos, vendo-se juntos, re-

zando devocôes como a do Rosario que era

da especial predileccão do insigne Jesuita.

E acompanhou luoo isto das mais puras

obras de caridade. velando pelos Indios enfer-

mos, procurando fundar um grande hospitat
e ainda socorrendo os indigentes.

Assim a bella missão a cidade deu rapi-

damente tão magnificos fructos. que já sorria

a V'ieira a possibilidade de se entregar á pre-

dica nos serfôcs.

Mas ainda lhe não era licito partir, conso-

lando-o embora a popularidade dos padres je-

suitas que enviara ao interior. As noticias do

scrtão eram cada vez mais jubilanfes. A pieda-
dos indios corria parelhas com o seu amor

aos heroicos missionarios que os emancipavam

de tantas escravidôes, não sendo menor a

dos vicios infiltrados por senhores corroidos

de libertinagem, ambigão e hypocrisia.

(Continua).

JOSÊ AGOSTINHO
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Confianga

|LEXANDRE Magno adoeceu quando
mais acerca era a campanha frava-

da com Dario. Ao fempo que toma-

va um remedio trouxeram-lhe uma carta de-

nunciando o seu medico. comprado por Dario

para o envenena. Bebeu a tizana ao fempo que

enfregava a denuncia ao medico que calorosa-

menfe protestou a sua inocencia. Alexandre so-

cegou-o:
—Não vos posso dar maior prova de con-

fianca do que a visfe. nem vôs deveis ser infiel

a um amigo que tanfo confia de vôs.

Carfa de recommendacão

Cicero deu a certo individuo uma carta de

recommendacão para Cesar. e do nenhuin pro-
veito alcancado se queixou o pretendente ao

eloquente orador. Cicero disse-lhe, rindo:
—Eu dei-te carta de recommendacão e tu

imaginasle que levavas uma lettra de cambĩo

que devia ser paga a praso certo.

Péres Calhao

Como os hollandezes andassem piratcando
no Brazil, foi de cá a soccorrer o forfe de Ca-
bedello uma embarcacão com soldados rijos,
sendo ao leme Péres Calhao. Travado o com-

bafe, uma bala decepou o bra?o direifo de Pé-

res Calhao.

Seu irmão que era dos mais ardidos na pe-

leja, correu a substifui-lo, o que o outro não

consenfiu.

—Para me succeder no posto ainda fenho
este irmão mais chegado!

Disse mostrando o brago esquerdo. E con-

tinuou ao leme afé que outra bala Ihe vasou o

peito valoroso.

Bom agouro o mau agouro

Quando foi á conquista da Africa e ao de-
sembarcar d'um bergantim, Julio Cesar escor-

regou e cahiu na praia. Para que os seus sol-
dados não vissem na queda agouro funesfo,
Cesar fingiu abracar a ferra. e gritou:

—Tomo posse de ti, 6 Africa!
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Mecenas e Cesar

Era fanfa a confianca que Mecenas finha
com Cesar que por vezes o reprehendia com

dureza. Um dia que Cesar estava para conde-

mnar muifos homens á morfe, Mecenas não po-
dendo chegar até elle por ser compacta e nu-

merosa a multidão que Iho vedava, atirou-lhe
com um bpccado de pergaminho que continha
esfas palavras:

—Levanta-fe, carniceiro!

Cesar leu e ergueu-se, mudando a cruelda-

de em clemencia.

Mulheres de Viensberg

Tendo-se revelado a cidade de Viensberg,
o imperador Conrado III fomou-a e mandou

que fosse arrasada e feitos presioneiros os ha-

bifanfes. com excep?ão das mulheres. Ao aban-

donarem a cidade pediram ellas ao venceder

que lhes concedesse levar aquillo que podessem
carregar ás costas e aos bracos. Foi-lhes per-

mitfido, e viu-se então sahirem, essas dedica-

das mulhercs, com os filhos nos bra;os e os

maridos ás costas.

O rei perdou á cidade.

Nuno da Cunha

Malquistaram de tal sorfe invejosos intri-

gantes a Nuno da Cunha, governador da India,
com D, João III. que este chegou a mandar

um navio aos Aîores com ordem de o trazer

em ferros.

Quando isfo soube o pae de Nuno da Cu-

nha, entrou á presenca d'el-rei e disse-lhei
—Senhor, se V. Alteza, sendo principe fio

cafholico e fão justo, fosse disfar^ado uma noi-

te aos Caes da Pedra, ouviria dizer de si taes

cousas que desejaria fugir e não ser rei de Por-

fugal Veja V. Aifeza o que dirão de meu filhol

• • •

A gratidão é rara porque offcndc o arr.or

proprio. Constantemente recorda a supenolida-
de que adquire o bemfeitor.—Le Pags,

A safisfa;ão que se tira da vinganca dura
instantes, a que produz a clemencia é eferna,—
Victor Hugo.

TlTO FLAVIO.
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