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{g CHRONICA DA SEMANÃW

O regresso Q
D

ACABO
de lêr a defeza do celibato eccle-

siastico feita por Lavedan n'uma das

brilhantissimes chronicas da /llustralion Fian-

caise. Com todo o revestimento lilterario que

em lances egudos o auctor Ihe sabe dar. essa

defeza marca nas paginas da grande revista

franceza, mais ainda. nos meios intellecluaes da

grande nacão latina. Ha uns dois annos Pascal,

um dos maís notaveis pensadores de Action

francaise ao examinar o estado de despreven-
cão e inconsciencie em que se echeve e sua

patria perante o perigo da guerra, antevisfa já
como inevitavel, reclamava que mais e mais

recrudescesse a campanhe em prol des tradi-

côes porque ellas resumiam todo um thesoiro

de energias capazes de salvar ainda a nacão a

desaggregar-se e a corromper-se E dizia Pas-

cal synthetisando :
—A

'

I'heure du péríl, il fau-

dra revenir en arríêre ou mourir. A chronica

de Lavedan é uma étapa individual d essa volía

para Iraz, d'esse regresso. E coisa singular! na

defeza do celibato feita por Laveden náo ha de

novo senão a forma : os argumenfos são os

mesmos. é o mesmo o methodo critico. A penna

de Castilho escreveu em portuguez. no porfu-

guez exhuberanfe e riquissimo de Castilho,

aquillo mesmo que a Illusiration vem de publi-
car assignado pelo mais eminente dos seus col-

laboradores. No livro de Pedro Diniz sobre as

Ordens religiosas lá está fambem a defeza do

celibato tal como a fez Lavedan. Creio que, ao

traduzirem a prosa do escriptor estrangeiro,
os jornaes não recorderem e dos nossos illus-

tres compalriotas
— talvez por esfe habito doen-

tio que ha perto de um seculo vêm sentindo os

portuguezes, de repular a sua terra uma pio-
Iheira e commentar o que é nosso com a estu-

pida phrase: tudo pifio . . . Lembro eu. porém. o

que escreveram os dois portuguezes, não sô

por uma amiga recordacão patriotica, senão

tambem porque n'esta comparecão se comprova

que a verdade é sô uma, e que vista ou des-

coberta das mais oppostas regioes e pelos mais

originaes espiritos, sempre esplende uma e

identica, como o sol em triumpho maravilhoso

atravez os finos dilúculos das alvoredas! Ha

dias de cerrecoo que empane e sua luz: ha

épocas de tal tormenta, na historia, que o erro

sahe da verdade victorioso. Ha dias illuminados,

cheios de oiro e de vida pelo sol: ha momentos

na existencia dos povos em que a verdade

fulgural Mas porque a dôr faz refieclir e cur-

var a fronte humane e e elegria a empallidece
de delirio, fazendo com que o ser creado não §

se lembre que essa mesma alegria é ainda um

dom de Deus—são aquelles momentos de ver-

dade, os momenlos do sacrificiol E' o esfalido

ila tai;a capitosa ao quebrar-se a caminho dos

labios sequiosos, que muilas vezes, com o dis-

sabor que provoca áquelle que a empunhava,
o vem accordar da degradacão eslhesianfe das

lúbricas orgias,

E' a dôr que nos arranca uma lagrima, o

primeiro rebate, muitas vezes, do errado cami-

nho que seguiamos. E' o fallir da mais alfa

illusão que muilas. tantas vezes nos chama, em

edades mocas, ás liccôes da vida experimental.
Foi a prece de sua mãe moribunda que guiou

para a luz o olhar de Gomes Leal. Foi o grito
lancinentissimo de Jesus, sobre a montanha,

que retiniu, gelando de pavor os cynicos con-

vivas, no festim de Tiberiol . . .

E agora na Franca que apupava, que apo-

dava de beaterio a massa do clero, na Franca

que era prêsa d'um radicalismo tão demolidor

como selvagem, — é o sacrificio sangrenfo do

Padre que desfrôe por uma vez a miseria dos

renegados que tombaram da pureza do espirito
para os tantálicos tormenfos da carne; que

calla as boccas da canalha bem vesfida que

chacoteava dos incontaminados e afirava aos

punhados. ás humildes balinas que passavam,
a lama dos prostibulos em que palinhava e re-

bolsava ; e que pôe em todos os espiritos re-

fleclidos esta pergunfa fulminadora de verdade:

seriam possiveis o desapêgo da vida, a immo-

lacão do corpo, feifos com o amor. os sacri-

ficios, a que o mundo não dá uma so esperen-

ca de recompensa, levados a cabo, sorvidos

até ãs ultimes goftas. por esses Padres-Heroes

que morrem ou fazem o bem, pelo Deus da

Franca renascente, se algum laco terreno os

prendesse ainda ás coises da vida, fossem ellas

os loucos prazeres da paz dos sybarilas, fos-

sem ellas os entes mais amados?. . .

Ah I quem respondesse sim a esta pergunfa,
vaguearia por certo perdido pela demencia, ou

pedaria como um réprobo ferido por Deus

com a cegueira I

Que bello e grande livro aquelle que áma-

nhã hade guardar todes as glorias da Egreja
n'esta guerra cyclopica e medonha, que bello e

grande livro aquelle em que amenhã hão-de

es crencas de hoje lér as vicforias da fé em

pleno cataclismol

Um poeta consegrado que acaba de publi-
car os seus versos (João Sareiva. Lyricas e

Sãtyras) descreveu assim, n'uma sombria evo-

cacão, todo o horror da lucta feroz do lobo-

humano .-



Trava-se a líicta, bra£o a brago

E não ha trégua nem perdão!

0 sangue espirra a cada passo,

E os corvos cruzam todo o espaco

E o fogo latnbe a escuridão . . .

N'uma alcateia, foragidos

Os lobos olham com pavor :

—E* o lobo-humano! .. .

—E commovidos,

Vao para as furnas escondidos

Lamber os filhos com amor . . .

A guerra é feroz. a guerra é barbara. Mas

da massa confusa da hecatombe cresce hoje.
como um lirio branco, a dar á fragedia um

scntido espirituat e excelso, o vulto do padre
que. com o seu sangue e o seu amor, levanta

sobre a metralha a hostia dos sacrificios que

não eiquecem . . .

F. V.

flilPft INTBN5/Ĩ
POR J. DE FARIA MACHAD0.

Cullo do Ideal

*j~~&£ assim mesmo, como muilo pomposa-

X___M mente denomina o seu livro recen-

* ~—*> fe, um obscuro jornalista francez,

que o "Mafinn com parcialissima teimosia. pre-

tende guindar ás alfuras do genio. Lidas, reli-

das. as duzentas paginas da brochura, o leitor

perguntará infrigado pelo ideal do pseudo phi-

losopho e pelo apregoado culfo do referido

ideal. E' que o Iivro, raau grado a admirafão

do chronisfa parisiense. não tem uma so ideia

e muito menos um ideal. O aucfor deve ser um

azedo, um escorracado da fortuna, um d'estcs

seres atrabiliarios, odienfos, para quem a vida

foi sempre uma severa madrasta.

Nunca viu satisfeita uma ambicão, nunca lo-

grou saciar um capricho, lisongear um devaneio,

comprazer com um desejo mais ou menos an-

cioso.

N'esfe scenario hosfil, respirando esfa ag-

gressiva afmosphera d'odios, de rivalidades, de

despeitos, a sua alma sô aprendeu a odiar, a

sua personalidade sô comprehendeu o insulto.

A sua philosophia é uma blague, mas o seu in-

tuito é mesquinho, é vil. N'esta hora incerfa da

sua pafria esse homem não senfe vibrar uma

q unica corda de sentimento, não ouve lafejar um

unico hausfo de dever. Peranfe a horrivel tra-

gedia, que convulsiona a sua ferra, sô sabe rir,

sô sabe fulminar, desfruir, subverter. Qual o

seu ideal. qual o seu credo, a luz intima que

accende o seu enfhusiasmo, exalta a sua crenca

fão profunda, fão erreigede, que requer esse

culfo complicado, dyonisico, que a sua obra pro-

clama?

O Riso, porque esse homem so sabe rir,

com ironia, com sarcasmo, com odio, de tudo,

de fodos, da alegrie e da dôr, do bem, do mal,

da miseria, da fome, de si proprio, viu-se s<5,

encontrou-se, extranho enfre os seus, banido

de todos os prazeres. privado de todos os go-

sos, e sô quiz odiar. mas odiar covardemente,

disfarcando os seus infuitos, embucado no seu

ar bonacheirão, manso, para melhor ferir. Mas-

carou o seu odio com um sorriso e fez d'esse

sorriso uma arma trai?oeira, que brandiu com

ferocidade. Riu. riu, riu . . . e um dia feve a vel-

leidade pueril de querer pensar. O humorista

vestiu-se de philosopho, converteu esse riso no

fulcro do seu sysfema e foi exhibindo as fheo-

rias arrevesadas. como se luzisse uma fatiota

extravagante.

Em Paris. todes as modas, mesmo as mais

raras, tem adeptos. como todas as loucuras tem

proselyfos, e o nosso homem enconfrou-se guin-

dado a pensador.
O seu 'culto do ideah , que pretende im-

pingir como as taboas sagradas d'uma lei nova,

é a apologia do riso, a apolheose do egoismo.

E sarcastico. é brutal. Nade ha de santo, de

veneravel, de sublime, que não mere?a ser chi-

coteado com um sorriso. O homem, diz o tal

senhor. deve rir de tudo. com desprezo, com

indifferenía. rir, rir, porque o riso é o unico

fim, a unica expressão que satisfaz o nosso in-

timo espesinhado, que lisongeia a nossa inveja,

a nossa ambifão.

Rir, rir, . . . Estamos d'accordo. Vamos rir

tambem mas já agora. não leve a mal que co-

mecemos a rir da sua obra . . .

E' que não merece outra coisa.

0 fufuro desraenfe ordinariamente nossos calculos,

0 quondo se resolve em presenfe.
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Sarah Bernhardt e o «Aiglon»

Por Manoel Semblano.

ÎO voltar de ferias do Nefal, desdo-

brando o Daily Mail, vi casual-

menfe a noticia de que M.rae Sarah

Bernhardt se enconfrava em Londres para repre-

sentar Les Cathédrales. Assim a gloriosa ar-

tista mutilada. aos 72 annos, em plena velhice,

confinua serenamente a sua carreira de frium-

phos, comecoda aos 18, no alvorecer da vida.

Apresentando-se na Comédie, passou pelo

Cymnase. Porte Saint-Martin, Odéon. Ambigu.
Vaudeville e Renaissamce. Ouviu os mais phre-

neficos applausos no Passant, na Sphinx, no

Hernaĸi, no Gil Blas. ne Fedora, ne Tosca. na

Jeanne dArc, na Magda. na Princesse Loin-

faine . . .

A' vida de gloria, correu o mundo inteiro;

quem poderá esquecer as suas foarnées pela
Russia, pelos Estados-Unidos, pela America do

Sul, pela India, pela Australia . . . as suas noites

victoriosas de Lisboa ?

Ninguem como ella conheceu a idolatria das

multidôes e o fervoroso enthusiasmo do publico.
E até os Immortaes se curvaram perante a sua

realeza — reconhecendo a soberania espiri-
tual d'aquella fragil mulher. Enfre muitos ou-

tros, glorificaram-na o poeta dos Humildes,

Coppée ; Henri Lavedan, o purissimo escriptor
de Cafheríne ,- Rostand, o feificeiro virtuose das

rimas; Paul Hervien, o principe do theatro. Foi

o vigoroso agitador de Les fenailles que na de-

dicatoria de Théroigne de Mérícourf escreveu

esfas magnificas palavas :

Au génie sompfueux et tregique

de M.me Sarah Bernhardt

Hommege de três rcconnaissantc admirafion.

Em 1900 representava-se em Paris L'Aiglon
— drama e poema d'um lyrismo arrebatado,

cujo heroe é o trisfe moco prisioneiro no Cas-

fello de Scoenbrûnn, Franz, duque de Reichs-

tadt . , . O inspirado auctor de Romanesques
puzéra no Aiglon todo o fogo e todo o ardor

da sue alma de pafriofa ; e Sarah Bernhardt q

surgiu no palco, frasrr.udada na figura gentilis-

sima do principe, que em breve ia morrer de

saudades da Patria.

Sobre a sua loira e fragilissima cabeca

pesa um implacavel e temeroso destino. Nas

suas veias azues corre o sangue imperial dos

Bonapartes. E o Rei de Roma sô acalenta ura

sonho, que é a aspira?ão suprema da sua vida:

ser Rei da Franfa.

. . . Un pâtre du Tyrol,

Orphelin, sans appui. dépouillé de sa terre,

Chassé par les bergers ennemis de son pêre,

Voudrait revoir ses bois et son cie/ . . .

Et le cliemp paternel/ . . .

Le chambellau

Le son de ce ierger qui demande assistence?

Le pãtre, se redressant

Cest le Duc de Reichstadt, et le champ c'est /a France

Quando Sarah Bernhardt, disfarcada em

pastor se levanfou de repente. deixando cahir a

velha capa do Tyrol e appareceu n'aquella ima-

gem scismadora do Aiglon— muito pallido, o

uniforme branco, o fitilho côr de sangue da

Legião dHonra no peito — todos os especta-

dores se levantaram n'uma apotheose deliranfe,

que finha alguma coisa de fé e enthusiasmo, de

raiva e de loucura , . .

Tambem d'um efĩeito soberbo a épica de-

coracão do quinto acto: Campos e ceus, espi-

gas e estrellas. Uma planicie. Uma planicie
ímmensa. A planicie de Wagram.

N'aquella solidão infinita, o Aiglon escuta

a voz da morte que perpassa n'um arripio de

sangue, e ouve um estertor de agonia feito de

milhares de agonias, e enlouquece no murmurio

confuso de fodas as vozes sobrehumanas—

gritos e imprecacôes, rufos de tambor e cargas

de cavallaria . . ,

As azas do Aiglon. muito frouxas, quebra-
ram-se. . . A ultima embriaguez de gloria, cahiu

desfeita na planicie de Wagram. Sô lhe resta

morrer.

Oui . . . J'atlendrai la mort

En bercant Je passé dans ce grand berceaw dorl

E' na sua camara sombria e sumptuosa do

Palaao de Schoenbrũnn. Acabaram-se no par-

que as valsas de Vienna. Apenas o sol conti-

núa a acariciar como d'antes, no meio do ar-

vorêdo sem folhas, a esfatua da Victoría . . .

~~
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Lisboa — Sé Pafriarcha/. Columnafas do porfico

vendo-se os formosissimos capifeis que são de uma

composicão oríginal.

Sé Patríarchal — /nterior dos clausfros
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5; Pafríarchol -- Effeitos de luz nos ciaustros
Sé Paíriarchai— Fachada iaíeral vendp-se

a interessanfissima rosefa

(Phot. Viriato Silva)
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Exodo dos allemães—Aiiemães aguardando a hora do embarque

~~

PAÛ. 706

Um al/emão embarcando

0 exodo dos allemães

Poucos dias antes de a Allemanha nos de-

clarar a guerra sairam de Portugal, quasi to-

dos os tedescos que viviam em nossa patria.

Alguns, porem, que ficaram cá, acabam de ser

agora intimados pelo governo portuguez a diri-

gir-se aos campos de concentracão os de eda-

de milifar, e a retirarem do paiz os de idade

inferior ou superior aos usuaes limites, e as se-

nhoras.

Entre as pessoas abrangidas por estas dis-

posicôes confam-se algumas, que necessaria-

mente teem de haver uma situacão especialissi-
ma, como D. Carolina Michaellis de Vascon-

telos, a cujos frabalhos linguisticos tanto de.

vemos, e familias inteiras que comquanto oriun-

das da Allemanha por seus ascendentes, teem

denotado sobejamente preterem a nossa patria,
á qual tem dado até o seu fributo de sangue.

A photographia reproduz scenas do exodo

dos allemães, que esfa singela nota relala co-

mo documento historico interessantissimo.

IflustragSo Catholica Anno iii
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Exodo dos allemaes—A/lemães sahindo do Arsenai da Marínha

Deus, oh ! Devs ! mandae á ferra,

O desejado das nagôes . . .

Quadro da 2.3 scena do Âuto do Nafûl, representado no theatro da J. C. Boa Nova,

das Bandeiras (A?ôres) pelo grupo scenico

da mesma sociedade, em a noite de 26 de Dezembro de 1915.

(Pht. do rev. F. Nunes da Rosa, V. das

Bandeiras. Magdalena—Ilha do Pico)
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Lisboa—Mi/sei/ NacionaÍ, Enfrada

Sa/a de Piniura

Oufro aspecfo da sala

D. Maria Lotia Taveira Rebello Feii

Kealizou-se na passada segunda feira,
10 do corrente, em casa da illustre fami-

lia Rebello Feio, d'esta cidade, uma en-

cantadora festa commemorativa do 90.'

anniversario da Exc.m" Senhora D. Ma-

ria Lucia Taveira Rebello Feio, bondo-

sissima senhora em quem abundam as

mais preclaras virtudes christãs.

Pelas nove horas da manha, na egre-

ja da Penha, celebrou o rev. Padre Mo-

ciel. parocho de 5. Victor, o Santo 5o-

crificio da Missa, durante o qual se fize-

ram ouvir, em formosissimos canticos, as

Exc.maS Senhoras D. Elvira Neves Perei-

ra—poefisa de muifo merecimento que

por vezes fem honrado as paginas da W-

lusfracão CathoIica,—e D. Mario Elisa

Feio Cruz Vieira.

Pouco depois dava-se uma edificanfe

sceno que impressionou vivamenfe fodos

quanfos a ella assistiram: o bondosissima

velhinha approximavo-se da Sagroda Me-

za rodeada de todos os seus filhos, gen-

ros, nefos e bisnetos!

Depois de usar da palavra o reveren-

do celebranfe, enalfecendo os dotes de

espirifo e as alfas qualidadesda homena-

geada, e fazendo realfar o valôr da fesfa

que n'esse dia se efFecfuava, seguiu-se,
com foda a solemnidade, a Ben^ão do

Sanfissimo Sacramento.

A's sete horas reolizou-se um esplen-
dido jontar que decorreu sempre no meio

da mais franca alegria, írocando-se ao

toast os mais enthusiasticos e calorosos

brindes. fodos ealienfando a bondode de

tão santa e veneranda senhoro e unani-

mes nos votos de se fesfejar, com ígual
brilhanfismo, o seu centenario. Alétn das

Exc.1""8 Senhoros:

D. Virginio Feio Cruz Vieira e filhos*

D. Maria Elisa e D. Maria Lucio, D.

Cotharino Feio Leite Reis, D. Rozalina

Feio Calhciros de Mirando, D. Polmyra
de Amorim Feio Valle e seus filhos Luizr

anno m
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Eugenio, Morio Fernonda e Moria Helena, D. Guiomar de

Vilhena Prelada, D. Maria Braga, D. Anna Rodrigues e

D. Elvira Neves Pereira; e dos Exc.n'oS Senhores:

Antonio Leife de Oliveira Reis, Apparicio Alberfo Ca-

Iheiros de Miranda. Francisco Feio Valle, Domingos Fer-

nandes Braga, Dr. José X. Pereira da Silva e Abbade de

Priscos, todos residenfes n'esfa cidede vierom assistir. De

Lisbôa:—D. Francisca Feio Piroenta de Castro, D. Maria

Engracia B. Pimenfa de Cesfro, Conselheiro Dr. Manuel

Pereira Pimenfa de Casfro, João Pereira Feie Pimenta de

Castro, e Dr. Manuel Louren^o de Oliveira do Amaral. Do

Porto:—D. Maria Amelia Feio de Castro e Lemos {Deve-
zas), Dr. Vicforino Teixeira Laranjeira, Jorge de Lemos

(Devezas) e João Feio Leite Reis. De Vianna:—D. Guilher-

mina Ennes Feio. Bernardo Rebello Feio, D. Beafriz Feio,

D. Zulmira Feio Ribeiro da Silva, Dr. Antonio Ribeiro da

Silva e filhos Anfonio, Maria da Concei^ão, Alice e José.

Seguiu-se uma animada causeríe, fazendo-se bella musi-

ca e recifando-se lindissimos versos, até perto das duas da

madrugada, hora a que terminou tão encanfadora fes'a que

a todos deixou as mais grafas impressôes.

Porfo {Gaya). Margens do río Douro—Logar de Quebrantôes

José ^gostinlío
OOO

Poeta e crente, opostolo e soldado,

E' Primavera eterna que floresce:

Quanto mais verga o corpo, d'alquebrado,
Mais o espirifo seu rejuvenesce,

Que de terreno tem lá desbrovado!

E que fecunda e luminoaa mésse

Colhido havemos do que tem semeado,

N'alma a Fé, e nos labios uma prece.

Combatente do Bem, Amor semeia.

Não destrôe : edifîca e aformoseia.

Diffunde a Vida, não espalha a morfe.

5e na Egreja, a lucfar, o fendes visto,

Olhae : a espada é a Cruz, e Jesus Chrisfo

E' o seu Mestre, o seu Rei, seu Alvo e Nortel

1 de Maio, 1Q16. ANGELOjORGE.

Braga
—Artistico aifar de marmore executado

na casa Teineira, d'esfa cidade, desfinado ao capitalist'
Ex.~° Snr. José da Rocha Painhas, da freguezia

de Outeiro, Vianna do Caste/Io
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Lisboa—A Arte na escola. Exposigão dos trabalhos

da Escola Primaria n.° 41

Lisboa -A Arte na escola, A exposicio dos trabalhos

da Escala n.° *0
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05 AER0PLAN05

~io de Janeiro (Brazil)— Lim aviador experímenfando o motor

Um aviador preparando o vôo

~~
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( (Z) Pagiĩ^a^dFQierra E^ropeia cT)

Perante as ameacas dos submarínos inglezes no Baliioo, Jorge V na frente da hata/lm.

o» Iíemães fransporfam por um canal fropas e municôes. OfSiciaes de cavaiiaría indianm •preciando o coche de gala.
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Os sapadores ingleaes.
—Aíascarai usadas pelos inglezes pera se defenderem dos gaies asphixiantes.

Verdun. Canhôes de grosso calibre que estão na reserva
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Soldedos inglezes ouvindo missa n'uma egreja proximo do Årsenal

Quanto tempo deve um homem esfudar uma mulher antes de casar com ella?
—Toda a vĩda, minha senhora I

~~
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Uma conversão
POR lOSÉ AOOSTINHO. 2

□

> ANHÅ d'oiro. O sol rompera,

desaffrontado de brumas, pode-
roso e brilhanfe.

Na grande campina, escarlatisada pela luz

e pela emergencia das papoilas, palpitava, com

a vida triumphal dos seres. a serenidade d'um

lago de esmeraldas finas.

A montanha. ao levante. alcandorava-se com

aspeclo de fortaleza e altar. mas, n'aquella ma-

nhã carinhosa. como que se ado?ava, desappa-

recendo-lhe um tanto a altitude debaixo do

velludo e pompa das verduras.

A pique. procurando uma garganta brusca,

subia das veigas uma vereda espiralante, com

agglutinados de rocha viva nas curvas mais

bruscas.

E na especie de leifo em que a vereda tinha

longes de rio. a terra era queimada. secca, es-

teril, uma facha de tristeza lugubre posta como

nodoa no explendor do horisonfe em fesfa.

Por aquella vereda caminhava, extatico com

o sol explendido, um homem e. quando perto

da garganta abrupta. deteve-se como se o gol-

pe feito na montanha espelhasse alguma dor

profunda.
Parado alguns minutos, vacillou, monologou

com infensa agifacão. mas logo, parecendo cal-

mar-se e resolver-se. sentou-se n'uma fraga. fi-

tou o sol como quem pede á luz forcas, e to-

mou a attitude de quem espera e se resigna.

Chocalhavam os rebanhos pelas escarpas,

retoucando-se, lancando olhos avidos á campi-

na immensa e luminosa, Os cantos e silvos dos

pastores confundiam-se com os gorgeios das

earri?as e com os assobios dos melros.

Ouvia-se disfinctamente a melodia d'uma

fonte que gorgolejava no sopé da monfanha.

ferÍHdo os echos da enorme bacia com a sin-

gular ternura d'um segredo benefico.

Era impossivel não se calmarem n'aquella

hora e a vista d'aquelle quadro. as nevroses

mais agudas.
O homem, que se sentara e tranquillisara,

subira com uma nevrose intensa que fôra dimi-

nuindo, a cada passo dado, com os effluvios

da vegetacão rica, com as brandas correntes

da aragem que varria de leve as corollas orva-

lhadas .

Mas. depois de calmo, a luz forfe do sol

immobilisara-o a ponto de lhe dar longes da

estalua. O calor vitalisante transformara-se em

enervamento, e todo aquelle sér, narcofisado

no corpo e exlatico de alma. chegou a parecer

uma phantasia curiosa de esculptor que expôe

as suas obras primas ao ar livre, n'uma escar-

pa ou n'uma encruzilhada, n'um descampado

ou n'uma vertente embalsamada.

Mas, pouco depois, descia do pincaro, em

passo lento. fitando tudo com vagar e fixidez,

outro homem.

E este, vendo o que estava sentado, enco-

Iheu os hombros, sorriu, cofiou as longas

barbas negras, e continuou descendo. Depois,

ao approximar-se mais do outro, estacou e

gritou de repenfe:
—Boa pontualidade, cavalheirol

E o interpellado, levantando-se logo, livido,

nervoso, mas de olhos piedosos, volveu-lhe coin

firmeza :

—Nunca fui covarde, senhorl

O homem das barbas negras tomou uma

affitude hirta e mysteriosa, como quem copia

uma personagem de folhetim tenebroso.

0 outro, branco e débil, ficou sereno e

natural de gestos, nem forcando o sorriso de

desdem e imperio. quási de asco. nem dando

ao olhar excessivos fluidos de hosfilidade.

E houve o silencio da praxe, ameacador e

profundo, a oscillar entre o tragico e o bur-

^O lesco. E mediram-se com o ar quixotesco de



quem se dá em espectaculo aos homens e aos

tempos, um, o das longas barbas, mais artifi-

cial e ridiculo, e o outro menos affectado, ve-

xado até por aquelle desfaque de homem rixo-

so armando em cavalleiro do dever e da honra,

archaico de formulas, conveniencias e mesmo

paixôes.

E seguiu-se um dialogo. Rompeu-o o das

barbas longas, mastigando as palavras como

um Achilles que lemporariamenle se torna Nes-

for e Salomão.

— Conhece todo o peso da sua injuria?
— Não da injuria, da imprudencia.
— Confessa. ao menos, que foi imprudente?
— Confesso.

— Vai então, por sua honra e vida, espli-
car-se . . . ou bater-se.

— Não me explico.
— Então bate-se.

— Não me bato.

—Mas bafo-Ihe eu.

— N'esse caso, defendo-me.

— E' singular. Defende-se e não se bafe I

— E como procedo com as feras.
— Sabe o senhor que a fera peor é o ca-

lumniador?

-Sei.

— Pois, n'esse caso. de nôs dois não sou

eu a fera.

— E muilo menos eu. Não o calumniei. Fal-

tei apenas á caridade chrisfã, chamando-lhe

hypocrifa á porta da egreja. E' que o senhor

alardeando tanfa fé religiosa. fem evidenfes en-

tendimentos com os inimigos de Deus. O se-

nhor, emfim, frequenfando os íacramenfos, fra-

balha á socapa pela Ma^onaria e incita os ho-

mens das tabernas confra os curas d'almas da

re ião.

- Menfe.

— Mas, se minfo, desminfo-me, Como vê.

accedi em vir a esla hora aqui, não fugindo á

responsabilidade da minha franqueza. ou pre-

cipilacão, se quizer.-Que me offerece, porém?
Provas? Náo: ameacas. Quer dizer, confessa

involunfariamenfe. mas com nitidez, que é um

fraidor ã sanfa causa que finge servir,

— Acabou?

— Não: comecei.

— Não o enfendo.

— E' que o epilogo do que eu disse não

pode ser bafer-me comsigo, porque sou ca-

fholico, nem despreza-lo, nem odia-lo, nem pre-

§ segui-lo, com a denuncia dos seus intenfos, sei

prevenidos já fodos, nada periga a propagan-

da da Fé.

— Que epilogo procura. pois ?

— Um simples pedido.
— E se eu Ih'o recusar?

— Abusará da minha lealdade.

—

Diga sempre.

— E' simples. Peco-lhe que me diga: fera

consciencia? Ao frequenfar o templo, não se«-

fe a alma dilecerada pelos remorsos e pela ver-

gonha? Não se senfe um desgracado ao nofar

que o Crucificado do alfar fem para si um es-

pecial sorriso de lasfima?

Com que paz intima fifa os que engana e

atrai?oa? Não vê dentro de si monstruosos

abysmos que nenhuma luz é capaz de conver-

ter em planuras calmas?

Não soffre cada vez mais, de ancias, de in-

vejas, de allucinacôes, de desesperos, de impe-

fos morbidos e pungentes ?

E' feliz, atraicoando? E, se o é, que ventu-

ra lhe dá a fraicão depois de patente e fulmi-

nante ? E assim, como pode fallar em brio,

honra e jusfica ? Como se arvora em juiz, em

paladino, em homem de bem ?

—

Respondo . . .

Mas o homem das barbas longas deixara

pender a cabeca, singularmente confundido e

vacillante, sentando_se com o olhar vago e ba-

co, apertado por uma dyspneia que parecia
subir-lhe do coracão.

E o outro sentouse tambem.

Depois irresistivelmente, tomou-lhe a mão

direita, apertou-lh a, baixou a voz em tom de

confidencia e disse-lhe:

— Peidôe-me. Não quiz offendê-lo, quiz
salvã-lo.

E continuou :

—Deve lembrar-se de ouvir no templo aquel-
las palavras do Divino Mestre ; amae-vos uns

aos outros, como eu vos ameil

—Sim . . ,

E o homem das longas barbas erguia-se.
—Sim. mas Judas, o fraidor, não entendeu

essas palavras. E' que a fraicão não tem reme-

dio, impelle, precipita e mata.

— Engana-se— volveu o oulro, levanfando-

se tambem. A fraicão, a propria traicão é ado-

ravel penitencia, quando em vez do desespero
sinistro, ha, como vejo nos seus olhos, enterne-

O cidas e copiosas lagrimas.



O sol ascendia magnifico,
Um enorme côro de avesinhas pareceu en-

lão repetir as orchestracôes primaciaes dos

anjos.

Os dois abra<;aram-se,

0 fraidor chorava e aquelle pranto era o

orvalho mais dôce das flores d'alma do oufro.

Jesus Christo vencia. Judas dissipara-se como

uma phantasmagoria lugubre de Satan.

ooo

POR Francisco Sequeira.

Sobre o collo, ajoelhada,
Tem a mãe sua filhinha

Tam devota e quiefinha . . .

Parece magnefisada.

Resa a mãe, em voz maguada,

Uma linda ora^ãosinha:

Reso a mãe e o innocenfinha

Repete a mesma foada.

São dois anjos a resar.

Aonde se ha de encontrar

Quadro mais encanfador?

E' fam sublime e fam bello

Esfe quadro fam singelo . . .

Todo elle respira amor!

Padre Antonio V/ieira
coo

^MBftlK AS. se o Capitão-môr disfar?ou

JjN~§J_u. mal a sua felonia, nem por isso

{-^âg^~—J
fransigiu fanto que désse a Viei-

ra uma boa victoria.

O insigne Jesuita feve de resignar-se com

o pouco que lhe davam, reconhecendo que a

governacão do Brazil esfava nas mãos da am-

biíão e da infamia. Pobres Indios! Os seus lo-

bos eram precisamenfe aquelles que se diziam

seus humanos paslores.

□ E' inenarravel o que aquella grande alma

então soffreu,

Não era so o horror d 'uma corrupcão ver-

gonhosa, aviltanle para Deus e para a Patria:

era como que a omnipofencia d aquelles verda-

deiros scelerados que. longe dos poderes da côr-

te. zombavam das leis divinas e humanas.

A escravidão nas rocas era a fonte de ri-

queza d aquelles miseraveis que não queriam

nem sabiam trabalhar. derramando o proprio
suor. Porisso. os morfificava que os Indios não

frequentassem os sacramenlos porque, além de

a doulrina christã Ihes dignificar as almas, per-

diam nas devoipôes o tempo e assim não produ-
ziriam o descommunal trabalho com que se lo-

cupletavam os torpes despotas.
Mas oicamos o proprio festemunho de An-

tonio Vieira.

Escreveu elle :

—Acrescenta-se a este trabalho commum

dos tabacos o das viagens ás pescarias, cravo,

breu, estopa, fabrico de navios, em que esta-

vam ausentes de suas casas dois, e tres annos:

e talvez mandando se as aldeias inteiras a tra-

balhar em engenhos, e fazendas de assucar, de

que linham o lucro. os que governavam, e os

miseraveis Indios o trabalho. e a violencia (por-

que nenhum ia por sua vontade), e o damno de

todos os seus bens temporaes e espirituaes, sem

poderem lograr, nem elles, nem seus filhos, o

beneficio de Sacerdotes e Mesfres que Deus e

S. Mageslade Ihes tinham mandado. succedendo

muitas vezes, que estando os ditos missionarios

com os Indios dispostos para se confessarem e

commungarem, com os cathecumenos instruidos

para receberem o Baptismo, e com os despa-

chos apregoados e aparelhados para se recebe-

rem; no meio de tudo isto chegava um Sargen-

to, ou cabo de Esquadra. com ordem do Capi-
fão-môr dos Principaes, ameacando-os com pri-

sôes e oufros castigos, dando lhes muita panca-

da, sendo necessario (e sem o ser) para que os

Indios fossem a uma parte e as Indias a oufra;

e assim se execulava com lagrimas e clamores

dos miseraveis, ficando frustrado o trabalho

dos Missionarios e
—

o que mais é—o sangue

de Chrisfo e a gra?a dos seus Sacramenfos.

E' estupendo, como vêem o que diz Vieira,

e facil é derivar as consequencias de tanto hor-

ror .

.. (Continúa.)
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Por quem te perdesle I

fENRIQUE IV de Casfella, ao mor-

rer em 1474, deixou por herdeira

D. Joanna e pediu a D. Affonso V

que casasse com ella, confiando-lhe o governo

do reino. Dividiram-se as opiniôes em Casfella,

uns por D. Joanna e. outros por D. Izabel. A

batalha de Toro deu o reino a D, Izabel. e

Affonso V, velho. gordo, derreado, correu a abri-

gar-se em Castro-Nuno e deifou-se a dormir

em casa d um fidalgo do logar, que se declará-

ra por elle. A mulher d'esle fidalgo apontando
o rei fngilivo, deilado a resonar estrepifosamen-
fe, dez arrobas de banha n 'um leifo de casta-

nho, disse ao marido ;

—Olha lá por quem te perdesfe I

Cavalheiro d'Assás

O capifão do regimento de Auvergne, d'As-
sás. esfando no combate de Clotercamp aven-

furou-se de noife a descobrir o campo inimigo,
mas com tão pouca sorte que em breve se viu

cercado de baionefas e intimado a um absotufo

silencio. O cavalheiro d'Assás, para quem a

patria mais valia que a vida, grifou:
— Soldados de Auvergne, eslá aqui o ini-

migo I

Vinte baionetas trespassaram-Ihe o corpo,
mas o regimento de Auvergne, que de perto o

seguia. acudiu e chacinou os inimigos, vingan-
do a morte do seu heroico capitão.

Defeitos

Perguntaram a um romano se finha algum
defeito. Respondeu :

—O meu visinho que vo-lo diga.
Diogenes costumava dizer :

Os nossos inimigos são os nossos amigos.
pois nos fazem conhecer os nossos defeitos,

Amabilidade franceza

A duqueza de Maine. achando-se rodeada
das mais bellas damas da côrte, perguntou a

Fontenelle que differen?a havia entre ella e um

relogio.
—Um relogio serve para lembrar as horas,

e vôs para as fazer esquecer.

Poema allemão

—Quaes são os grãos dos prazeres ?

Um poeta allemão respondeu a esfa per-

gunfa escrevendo um poema, dizendo, em re-

sumo, o seguinte:
— Quereis o prazer d um insfanfe? Bebei

a agoa fresca se tiverdes séde. Por algĸns mi-

nufos? Comei um bocado que vos agrade, vêde
um bom cavallo que vos não pertenca, um ros-

to engracado, uma pintura famosa. Por uma

hora ou duas? Assisfi a um brilhante espeeta-
culo, Iêde um bom livro, executae uma orches-

tra. visifae uma senhora de pouca edade e for-

mosa. Por uma farde? Passae-a na companhia
de poucos mas escolhidos amigos, de senhoras

formosas e instruidas sem que pretendam incul-

cal-o. Por todo um dia? Fazei uma boa accão

ao levanfar-vos da cama. Por foda a semana?

Assisti ãs bodas d'um amigo. Por seis mezes?

Comprae uma quinta ao lado da d um amigo,
semeae e fazei a vossa colheita, edificae alguma
habitacão agradavel. Por um anno? Casae-vos

por amor com uma mulher bonita. Por dous

annos ? Acerescenfa aos teus bens uma fazen-

da onde haja genfe a quem fatas bem. Por fc-

da a vida? Sêde virtuoso, gozae com modera-

íão e vivei sempre occupado.

Oculos lisongeiros

Luiz XV, visitando os escriptorios do hos-

pifal de guerra de Versailles, reparon n'uns ocm-

los que estavam sobre uma mesa.

—Vejamos se estes são como os meus.

E acavallou-os no nariz, pegando seguida-
mente n'um papel, que propositadamente ali ti-

nham posto e era um rasgado elogio da sua

pessoa. O rei Iargou os oculos, dizendo :

—Os meus são melhores, estes engrossam
excessivamenfe os objectos.

• • •

Aquelle que fôr senhor de si proprio cedo
o será dos oufros.—Homme de Cour.

O homem soffredor deve ser preferido ao

animoso e valente.—Blanchard.

Tito Flavio.
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