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Rua Hellodon Salga«"» |
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Speetmen d'uma eaculptnra cm n.adeira exccutada nas noasas officinaB

Deposito de jmagens oratorios, casticaes, jarras, ramos, custodias, re-
hearios, cahce pexides galhetas caixas para hostias, campainhas, carilhôesde campainhas, tunbulos e navetas, cruzes processionaes, cirios, lanteroas
estantes para missaes, hvros de missa, lampadas, lustres e todos os mais l
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§§§ CHRQNICÃ^Ã SEMANA I°q

Tudo passa !...

rECHOU
o segundo salão dos chamados hu-

morislas e abriu a exposicão de rosas. A

distancia que vae de um salão que se fecha a

uma exposicão que se abre. é nenhuma para

essa massa de variegadas côres e frenezins de

inédito que se desloca atravez da cidade em

busca de repasio para a insacieclade dos ner-

vos. Nem ella fem tempo para janlar á sua

vontade, quanlo mais para medir distancias

n'este seculo em que tudo se encurta desde u

moral ás saias dos ullimos figurinos. A moral

é hoje uma vaga id.ia archaica a que a mor

parte dos elegantes vadios e os acodados vi-

deiros attribuem lîguracôe. empastadas de mu-

mia.

—Quanio a moral, meu caro. dizia preci

samente no ial salão dos humoristas um vclho

dandy poisando a pontcira da bengala n'um

desenho de mulher desnudada. o corpo ar-

queado em lubrico bailafio.—quonto a rr,oral,

meu caro. o chic são as dancas egypcias ...

E quanto ás saias das senhoras que fallem

as modistas. fazendo a theoria dos refôlhos e

fufos que as tornam um primeiro passo para

os balôes de seculos transactos.

Se qualquer maniaco dos que veem regres-

sos ao passado em méros e.xotismos do pre-

sente apparecer por ahi a frisar um argumento

tradiccionalista n'. sía pareccnca das saias das

Senhoras, ficam já vocelencias prevenidos: é

tolice e blague ao mesmo fempo

0 salão dos humoristas d'este anno accu-

sou a mesma f_lí„ de graq:a do seu antecessor,

e foi-lhe immensamente inferior em arle.

Um desenho dc Christiano Cruz apenas;

Barradas ferindo duas ou tres notas de verdu-

de e observacão; aquella deliciosa pagina re

gionalista de Luiz Phillipe A vindima— não vi

mais. Antonio Soarcs. aliás bom desenhisla, ca-

coou com o publico e o publico agradeccu-ih'o

cacoando com cllc, sublinhando de remorden-

fes commentarios aquelle rabisco por hj.poll.c__e

chamado uni /'.\<; -o':i/o. ou aquell'outra mistura

de côres e ,nchcifrados tracos que serviu por

certo de pretexlo ao liíulo do filin semi-comico:

Bibi e o seu cão. A caminhar assim, o humo

rismo tcrá os s-us salôes ás moscas nos annos

proximos. Ha bizarrices que se perdôam, mas

não a Irocn. E vá de conselho a Diogo de

Macedo que cm vez de aguarellar. modéle as

restantes bellezas da sua g.Ieria de aucior da

noilc do Calvario.

'ûe. exposivjo dc rosas não me afrevo a

fall-:r, tur.lo mais que os dois horlicultores ri"

vaes quc. um ..n:i um parque inglez. ouiro com

um jardim do ccculo XVIII tomaram, por com-

plcto a grande nave do Palacio. jogaram as

festillus cm volla do jury, e é perigoso ir apar-

iar contendas. Não lallarci da cxposicão. Dean"

le <ic fiúrcs eu manifeslo o meu criferio do

mesmo modo que os ignorántes mas amigos de

bôa musica nos concertos:--^ >sto... nâo gos-

to... E creiam que já ê ter sinccridade! Quan-

tos não sirandarum pclos arruamentos d'aquel-
les transilorios jardins scm lancar um olhar pa-

ra as pe^nla-: dc.s flôrcs, apenas levados alli

para rcmirar 05 bustos decotados e polvilhados
das mulher.s. mais ou menos formosas, que

no mez anterior á exposicão deram bem que

fazer e que ganhar aos aieliers de costurei-

ras I...

—Um deslumbramenfo I bradava-me um,

vollando.

—O quê ? As fiôres ?

—Não. homem. nãol... A Suciedade! e es-

palmava as luvas amarellas.

E todavia (previno que não sou poeta, fiz

trez sonetos apenas uma vcz. aos 16 annos, e

tive o decôro dc rasgal-os) as corollas máclidas

que se erguiam e cngrinaldavam alli pelos can-

leiros. eram bem mais esvelfas na graca 'da sua

brnncura nevi.osada e perturbante de arômas.

com que sc sustinham a (rcmer sobre as lias-

ies . . .

E^lcr, csqjccimenlos votados ás flôres pela
gente ci itadn clo bom-tom. pertencem ás ca-

rarler, .lic.is <i > : Ircsvnlios dos modernos tem-

pos. A'é l'i dcnlro c-quccia aquella sociedade

bcm veslid.-i quc ha jã centenas de portugue-
zcs nas fiiciras, e o quc c mais, em risco de

nãn lcrc:n nas horas anriadas da uespera das

bal.i'hjs os e-pinluacs soccorros reconfortan-

les ch lc! A,c i,j dcnlro c-,quccia aquelle mon-

de lãtuo a sorrir, que íodos os dias em casa

■~ "û



vae dizendo que não ha dinheiro e que a vida

da está insupportavel!...
E na verdade. a politica porlugueza...
Ah I mas não perturbemos brutalmente a

mysteriosa respiracão das rosas brancas!

F. V.
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POR J. DE FARIA MaCHADH

Q verbo

5EFEREM os jornaes de Madrid, que

muito brevemente, um illustre aca-

demico gallego, apresenlará á aca-

demia da hngua, uma curiosa communicacão

sobre o verbo. giria pittoresca muito em voga

entre os trabalhadores ruracs da Galliza. Du-

rante o meu primeíro exilio, dediquei algumas

horas ao esíudo d'essa curiosa salada de lin-

guas, e ainda conservo enlre os meus papeis,

verbetados e documentados. muitos e muitos vo-

cabulos, d esse arrevesado callão. quc ora sur-

ge com prosapias de lingua no esíudo apaixo-

nado do seu novo e apaixonado proselyfo.

O verbo é simplesmente um callão, curioso

é cerfo. mas não possuindo a regularidade do

argof francez. Não tem espirito, não tem ironia,

não tem leveza ; é saccudido, pesado. porno-

graphico. sem graca. Não tem uma rajada d'es-

pirito: é aggressivo, é brutal. Não é uma b/a-

gue, é uma defeza com o seu ar mysterioso de

cifra.

Se o srgot francez nasceu para traduzir o

espirito d'uma gracola de cabaret, a philoso-

phia gaiata d'um cocheiro, a ironia galante

d'uma midinelte. o commentario d'um apache,

o verbo surgiu para enganar. Não é um idíoma,

é uma burla,

Usa-se entre os operarios gallegos, pratica-

se com certa differen?a, entre os pedreiros de

Portugal. E' um callão quasi internacional pa-

ra dissirnular essa arrevesada miscellanea
d'idio-

mas, essa confusão original de palavras e d'in-

sul'os. que poderia chamar-se a voz da intru-

gice. Os operarios empregam-no geralmente

deaníc do patrão, para que elle não enlenda os

avisos. os commentarios, as resolucôes que a

sua presenca suggere. E' todo
feiío d'ardil. de

manha, de gaialice, esse inftinfil besty bouer

da cera, esse ingenuo volapuch da mandria in-

iernacional. Primeiro foi uma simples giria
—

palavras delurpadas, sons alterados, á mislura

com alguns vocabulos extrangeiros, cruzados

de plebeismos — mas logo d apuro em apuro,

surge o primeiro verbo, o primeiro adjectivo e

a phrase comeca a construir-se sob um synta-

xe ingenua mas curiosa. Entre os cesteiros gal-

iegos o verbo, aperfeicoou-se tanto, que chega
a parecer um idioma n uma phase embryona-

ria, claro está, mas corn o seu caracteristico

especial. Nos outros ramos, que a cada arte

corresponde uma giria propria. não passa d uma

mescla d'idiomas, sem unidade, que não attin-

ge mesmo as honras de dialecto, porque não

passa d'um simples argof. E' curiosa no entanto

a diversidade dos seus vocabulos, oriundos de

quasi todas as iinguas latinas, e muito especial-
mcnte do italiano e do francez.

O gallego emigra. Coníemplativo, ainda tem

a morde-lo a mesma sêde atavica de caminhar,

a mesma ancia d'aventura que o Ievou á con-

quista do mar. á busca da sciencia a Bolonha,.

á procura d uma mulher e d'um mote pelos ro

manticos solares da Provenca, á cata d oiro,

pelos arcaes d'America longinqua. Emigra ainda,

emigrará sempre. jogral ou cavador. mercador

ou poeta. turista ou vadio. por temperamento ou

por condicão, emquanto na sua alma palpite a

mesma anceada chamma de desejo, que os ar-

rasíou para o desconhecido. A sua psychologia
é um paradoxo, Ama entranhadamente a terra

e abandona-a por tudo, para logo soffrer dis-

lanceado aqueila amarga, morbida nostalgia. a

morrina nacional. que o faz regressar á paz do

seu lar. â tranquillidade da sua aldeia. se não

com forluna, pelo menos abarrolado de todos

os vicios, de todos os cosfumes, de íodas as

lcĸicuras dos grandes centros onde viveu,

N'isto res'de a meu vêr, a melhor razão da

diversidade vocabular do verbo. Hei-de procu-

rar conhecer a memoria do illustre academico.

sobre o original callão. Pode ser que elle lhe

descubra qualquer belleza, Ihe altribua qualquer

qualidade,
Eu até ahi considero-o como sempre o con-

siderei, um grosseiro e pornographico callão a

que pittorescamente se poderia chamar a lin-

guagem da mentira . . .

AHxVJ ti
lllustracão Cãth:



POR F. D'ALMEIRIM.

«KrJrllTlnn'1 papeis, abrindo pesa-

ifKVh dos chronicons antigos, alli, entre

19L'ĩP\ as quatro altas estantes escuras

de carvalho, da bibliotheca da casa senho-

rial aonde viera, eu sentia-me transportado
a outras edades, como envolvido n'uma

atmosphera de silenciû, onde invisiveis

sombras em alôr fossem passando
—

o gran-

de cortejo dos avoengos illustres em cujas
mascaras se concentrasse toda a historia

dos seus dias, idos fugaces na febre das

aventuras epopeícas, gosados no extase

das paixôes violentas ou decorridos mansa-

mente na paz recolhida dos claustros^ . . .

E por mero acaso (nem eu sabia' da

existencia d'elle) me veio ás mãos um volu-

moso caderno em cuja capa encorreada mal

poderia ler. sem auxilio da lente, estas pala-
vras:—Do q. vi pola mina vyda.

Dentro, todas as paginas em branco .. .

Valí-me novamente do distico que catalo-

gava o mago d'onde extrahira o caderno:

Papeis e livros de Frey Luís de Deus, mes-

tre que foi de meu bisavô D. Jeronymo.
De novo folheei as paginas do caderno.

De subito uma larga folha dobrada chamou

a minha attenQão e me apurou mais a curio-

sidade, ao passo que me tocava o corafão
a sua íonga e saboreada leitura.

Folha esparsa d'umas memorias, recor-

dagão de saúdade do preceptor de D. Jero-

nymo Pereira de Vasconcellos, ella rezava

assim no seu forte sabor e colorido portu-

guez d'outros tempos, ah! d'outros tempos:

«... Tamanino euovy & Ihe endireitei o espirito &

a alma, o amparei em meus bracos decahiâos de for-

(as, quando tenro. Quantas vezes que iamos polos

campos £• á margem dos ribeyros, eu ensinando-o em

maravylhas de Deus Creador, elle sempre inquieto &

mal assocegado como se o genio Ihe empuxasse o

corpo & o brio para desgracaãas aventuras, im-

proprias & de myrar em edades tão frescas : humas

vezes me perguntava coisas sérias como se homem

fôra, outras, cousas em verdade tão simples & in-

nocentes como o nascimento dasflores & as suas côres,
& a vyda dos animaes.

i, -. De noute, muytas vezes tãbem o fuy escuitar

quando rezava porq. todo era eu pera elle é elle pera

mim. Tinha huns modos tão estranhos que nanca os

vyra, a não sêr em seu savô D. João desta casa de

Linares, quefoi quem me gasalhou é meteu em regra

de convento, & era å foi por muytos annos inda se-

nhor destes sitios :& seus olhos brilhavam. mas erom

tristes & escuros como as aguas torvas das lagunas

quando Ihes não dá a viracam que revotve & méxe os

lodos verdes: & as faces muyto brancas com uns olhos

sobresenhos muyto curtos, o q. Ihe ensombreava mais

o aspeito quando os frãzia, se estava merencáreo ou

indignado pelas reprehensôes que se Ihe- faziåo, por
motivo da sua inquietacão.

Quando fez vynte annos, fá apretidta o mester

das Armas, a hystoria do Reyno desde a fuadacão

delle <e os feytos illustres de seus Avás å mais ascen-

dentes, porq. tudo eu Ihe ensinei com grãde aprazi-
mento do coracão, eu kum velho que vy, ay de mim!

o q. o mundo funesto tem de enganoso á vão em seus

deleytes <* vaydades. & ihe dizia tinha por linha não

somente o q. soffreramas tambem as liccãens q. a Sa-

grada Escriptura demostra aquelles que algum dia se

apartarão da paz dos seus lares bendicoados polo
Senhor. Mal imaginava eu que elle tão cêdo se me

fugiria que nunca pensei fosse tão enleador o olhar

do inimigo da virtude.

Hum dia o fuy topar muyto tryste á janella gran-
de da torre á contemplar sásinho os ermados horisôtes

da larde. Era a hora das Ave Marias a puz-me a

rezar com elle mas logo se deitou a chorar sobre

meus hombros dizendo :ay! frey Luis meu amigo, de

féq. muyto tiiste me paresce o viver,— * perguntan-
do eu porq. assim fallava me não soube ou não pôde
responder. Longo tempo meditei nêste abatimento do

meu discipulo por quem me perguntava a meude seu

Pae, & polo muyto qne vyra se me alevantou logo
huma grande somhra no corafão. Por debaixo desta

estamenha de franciscano andam ainda os resquicios
de tempestades q. não se apagnram : creio que por

castigo do que fuy ; & isto me dá hum. largo conhe-

cimento das tristezas dos meus irmãos q. penam

maguas.
Certa vez, passeando pela cêrca do casiello como

soia fazer ao escurentar do dia. mortnente no verão

& no oulomno, junto dehuma fonte antigua me chega-
rão aos ouvidos palavras desparzidas polo vento e

polo ramalhar dafolhagem. Acheguei-me cauto & q.
não sei q. me áezia o pensamento, & vy Jeronymo
cô huma donzella fermosa, fallando muyio & com

ademanes de gosto & palavras de grande accendimen-
to. Tornei depressa, ianto o coracão se confrangêra;
era aquella muther hospeda de fidalgos vizinhos, vye-
ra da côrte nos bracos de hum tal Telmo de Frois

que togo a engeitara & estava alli quasi por caridade,

segundo se dezia entre os creados & caseiros. Nessa

noute muyto cuidoso daquelle passo, entrey na cãma-

ra de Jeronumo. Vy-omedindo a passadas o aposento,
a espada & o tatabarie & o chapeu mail a capa so-

bre o leito & com sembrante muy anuviado. Inquiri
detle quem era aquella donzeila na fonte da cérca &
the disse:-Tem cuidado, meu filho! eu tãbem quando
de Deus me apartava, me ative a desvayros, & andei

louco emquanto de todo não sorvi o calice dos gozos
mundanos: A hoje cháro de não sêr aflor que fuy,
antes a decrepiiude q. sou, embora ao servico da von-

tade do Senhor...& elle me tornou como da outra

vez: De fé que muvto tryste me parésce o vyver.frey
Luis : Sabes porem q. a vyda é sonho como é o dia,

que vyvemos, & a gente se vae atiaz dossonhos que
fallecem . . .

Elle tinha as faces mais brancas & sob os sobre-
cenhos mais curtos. mais verdes os olhos, como o lodo
vêrde das lagunas; & tremiam-lhe as mûos quando
mas pousou sobre os hombros num carinho brando. . .

. . . mas naquella noite em q. não dormira & era

de luar, ouvy um beifo sob a copa das arvores do

fardim tV depois vy partir D. Jeronymo ao longe, no
caminho da serra, um vulto ondeante & branco do
Diabo a seu lado, pera as ( longas planuras do dese-
jo donde se não volta mais, ay de mim I . . . »

~'
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Banquefe dos coUaboradores da 'Ideia Nacional*

1. Air. Presidenie da Republica: 2. Snr. Ministro da Marinha: 3. Snr. Leofte do Rego,
na ponfe do commando do * Vasco da Gama* durente a revisia naval

íj5 anno ih HlustracSo Catholica PAO. 769 ©



•O 'Vasco da Gama* na revista á DivisSo Navaí Porfuguezô

Povoa de Varzim—Passeio milifar promovido pela Direccão da Sociedade ĩnstruccão Militar Preparaforia n.° 22

Os aiisíadas da mesma sociedade. fazendo exercicio de gymnastica na Praca åo A/mada em frenfe dos Pacos do Concelho

Exercicio de Arti/han'a

<* PAG. 770 /llustracão Catholica ANNO III
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Festa hyppica em Bessa

Um aspecto da assislencia

Tenenfe Pessoa d'Amorim Capitão A/berío Margaride

Å/feres Sá Guimarães

Íj5' ANNO III liustra'ão Catholica PAG. 771 få



C0LLE6I0 ACADEMICO

ooc

Esfa conhecida casa de ensino da visi-

nha cidade de Guimarães, aonde se encon-

fram grande numero de infernados de quasi to-

do o paiz. proporcionou aos seus alumnos um

lindo e piftoresco passeio ao Bom Jesus do

Monte, que correu com a maior ordem e com

grande alegria.

Aquella matta, que n esfa epoca de pri-

mavera. comeca a cobrir-se da verde folhagem,
ainda mais encanfadora se mosfrou aos olhos

dos jovens excursionistas.

Por lã se demoraram qua-

si todo o dia e ao anoifecer

parfiram para Guimarães

cheios de alegria, levando na

alma as mais gratas recor-

dacôes.
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Bessa— O chá das 5 no magnifíco jardim

O luxo, nas sociedades modernas,

é uai meio de approxima^ão das clas-

ses; de misfurar, de igualar, de con-

fundir as condiccôes; e sua accêo

coníinua, e de alguma maneira paci-

fica, é mais poderosa que a aucíori-

dode das Jgis, e que as csmibinasôes

da^ofitjcg, A/umnos do Collegio Academico de Guimarães, por occasião da sua visrfa ao

Bom Jesus do Monfe

TRISTE
oôô

SONETO DE LUIZ COELHO.

Faz hoje um anno que a sorrir partisfe,
Faz hoje um anno que a sorrir fiquei . . .

—Nem nunco (u por tonfo bem sorrisfe,
Nem nunco eu por fanto mal chorei!

Com feu desdem de morfe me ferisfe,
E aindo os olhos fristes te votei.

Trisfe ficando. frisfemenfe friste,
Como um pasfor que vê parfir um rei .

,

Nunca o mois breve insfante nos cosou;

5e o feu olhar alegre Ío fugindo.
la se o meu, tristissimo. chegondo . . ..

—E se o nosso destino nSo mudouv
Inda deves de mim esfor sorrindo,
Como por ti, Amôr, eefou chorando- . . ..

Luiz Coelho (Do livro recenfemente publicado 'Saudade do Ceu* .))
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MAIS UM DESASTRE

A queda desastreda do zeppelin ■/.. 20-

^-^^ ■-'■ í

Dubîin—M. Asquith visitando a cadeia

eonde esfão encarcerados os revoltosos.

As festas militares em Londres poroccesiáo do anniversario

da grande batelha de Yprés
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Imagcm de S. Luiz Gonzaga. perfencenfe é

Congregacão dos Fiihos de fWaria

que se venera na egreja do Sa/vador da cidade

de Braga
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íí

/ 'i

I^L "%ĸ

autær -« *#**-
Braga—Grupo gera/ da Tuna e Grupo Scenico da .1. C. de Braga, vendo-se em cima dois membros da

conimissão de recepgão na vil/a de Fafe
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A recepcão em Fafe aos excursionisías da J. C. de Braga

Sinceridade

Phot. Belleza-Braga)

—Porque pôes n'esfe cjuadro a designa?ão de 'vendido. , se ninguem t'o comprou?
—Porque é á unica maneira de apparecer quem o queira comprar . . .
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Padre flntonio l/ieira
COO

escuridão augmenfava o horror, e

assim o jubilo de todos se transfor-

mava n uma angustia nova, pungente
como a de quem nem ao menos vê o tumulo

em que vae abysmar-se. E o navio sentia-se ran-

ger, como se o desconjuntassem . . .

O perigo do naufragio era, ha muiio, para
Vieira uma simples provacão da ma fé. d estas

prova?ôes que as almas padecem com a espe-
cial serenidade de quem confia. sem angustia,
na final victoria,

Tinha sofTrido já muifas vezes lances d'aquel-
les. Em todos apenas notara o beneficio da

elevaíão da alma. e até o ensejo mais solemne

para prégar a verdade aos menos fortes.

Porque— e salvo o devido respeito aos

illustres biographos do glorioso Jesuifa— não

fem sido sufficientemente apreciado o aspecfo,
superiormente combativo. do grande espirito de

Vieira.

Vieira. em todos os factos da sua vida,
nos mais desvairantes e tragicos, colhia motivo,

elementos, forcas para pelejar por Deus. Depa-
rava-se-lhe um desgracado? A sua compaixão
era combate confra o egoismo dos felizes e

contra a incomprehensão do desditoso que não

vê na miseria o estimulo do seu aperfei?oamenfo.
E assim toda a sua caridade era acompanhada
de licão e discurso limpido, de reflexos do
Verbo Eferno.

Affronfava-o a perfidia? Vieira combalia-a

quasi com jubilo. não pela vangloria de a vencer,

mas porque, da rijeza do combate. esperava a

lucfa progressiva do Bem confra fodos os ar-

dis e felonias de Safan.

Que era para elle a peor cafastrophe. se,
podendo escapar ao exterminio. Ihe deixava

livres o pensamento, a voz. a vontade? Um

Detalhe da estetua

Lisboa—Monumento e D. José I. (Aspecto geral).
Trabaîho do grande estatuario portuguez Machado de Castro.

combate. Os horrores do lance ficavam sendo

as suas melhores armas para ensinar a orasão
e a virtude.

Porisso, Vieira tem sempre qualquer coisa
de milifante, mesmo nos reptos mais enterneci-

dos. Como as aguias. voa alto, mas de cabeca
levanfada contra todos os inimigos das alfuras.

O navio ia ao fundo? Vieira fez. do abysmo.
uma Biblia. Que eram os- ondas? Hymnos de

gloria ao Senhor. O temporal era o côro su-

blime dos Archanjos. A morfe era a Vida, entre

psalmos convulsos do Oceano. Aquelle appa-
rente anniquillamenfo náo passava de caminho

triumphal para a Eternidade.

E assim Vieira, á beira do tumulo mais fra-

gico, pelejava sempre pela fé e pela Verdade,
E assim esperavam todos. de joelhos, resigna-
damente. contriclamente, o golpe derradeiro. a

immersão e abysmasão sem remedio, quando.
como uma phanlasia flucluanle, veio chocar-se
com a nau encharcada. que estava a afundar-se.
aos solavancos. um navio desconhecido e forte.

Era noite, quási infernal de trevas e angus-
tia. O choque foi tremendo e rude. O clamor
dos naufragos significou. porém, aos do navio

surgente. quanto se enganavam julgando ter
ido de encontro a algum enorme e traicoeiro
rochedo. Depressa se estabeleceu o salvamento.
O navio era hollandez, e de piratas. mas n'aquel-



Outro detalhe da estalua

(Clichés dc Virisio Silva).

le lance o ladrão foi bom irmão, sollicito e

arrojado.
E verdade. porém. que. passado o primeiro

movimento de compaixão, e mais mansas as

vagas, se lembrou do seu mister sinistro. A nau

destro?ada soffreu o saque d aquelles Iobos do

mar, denfro em pouco mais harpias do que ho-

mens.

Emfim. os corsarios resolvidos a expoliar

completamente os que tinham salvado. despoja-
ram os naufragos das proprias vestes. e nove

dias depois abandonaramnos nas surribas da

Ilha Graciosa, seguindo o caminho das suas

venturas.

Eram quarenta e um os nossos. e entre elles,

quatro Religiosos do Carmo. Mas a todos

valeu ainda Antonia Vieira. Sendo. previdentes,
habilissimo em fudo, tivera maravilhosas arles

para furtar á voracidade dos corsarios basfante

dinheiro que trazia para despezas ordinarias e

exfraordinarias.

Denfro em pouco, todos finham vestes e

duranfe Os dois mezes. que passaram na ilha

Graciosa. fruiram o sustenfo e decencia que

lhes convinham. Da Graciosa passaram á Ilha

Terceira. e d'esfa para a de S. Miguel.

E, n'estas peregrinacôes, Vieira trabalhava

sempre coino missionario. parecendo que era

ifinerario de missão o que não passava de

viagem imposta pelo inforlunio, ao sabor dos

caprichos dos elementos.

Na ilha de S. Miguel, não sô Vieira confes-

sou e celebrou missa e outras devocôes. como

prégou n'uma grande festividade que João de

Sousa Pacheco todos os annos fazia a Santa

Thereza.

o

D

(Confinúa.)
JOSÊ AC0ST1NH0

D

O

As LaVadeiras
000

POR Antonio Vaz Pinto.

Vêem-se ranchos de lavadeiras,

De manhã cêdo, no claro rio ;

Sempre ás risodas, os galhofeiros.
Lovando a roupa nas cachoeiras,

Com finos vesfes. sem terem frio.

A sussurrarem . . . como os besoiros . . .

A roupa batem, em sabão jâ,

Com tanfa for?a nos batedoiros,

Que p'ra os cabêllos, prefos ou loiros,

A espuma salta.—beijos lhes dá . . .

Alto canfando lindas canfigas,

Que nascer fozem mil paixonetas . . .

Ouvem-se aquellas sãs raparĩgas,
Que no trobalho, juntas, amigas,

Gracejos trocam, vivas, inquietas . , .

Depois de a roupa ser muito batida,

Come$am, lesfas, logo a esfregá-la;
Na agua a mettem, e. de seguida,
Quando a já teem bem espremida,
Com geito a firam, p'ra não sujá-la;

Se esfá bem branca, torcem-na, então,

Indo estendê-la pelos silvados,

Onde. á noifinha, passaros vão,

No brando sôpro do viracão,

Solfar, alegres, doces trinados;

Se mosfra manchas. vae a tôrar

Por sôbre as relvas,—e enxufa estando,

Regadôr's enchem, a frasbordor . . .

As bellas mô^as, que a veo molhar.

Nos côradoiros, de quando em quando.

Depois. risonhas, o que revela

Que em tal servi<;o nunca se magam,

Vão-na mirando,—colhendo aquella
Que já bem julgam; e. com cautela,

Tendo alguns ciscos, por agua a passam;

Ao Sol a deitam em confinente,

Proximo á outra, fîcando á parfe;
E, quondo sêcca, vão agilmenfe
Dobrá-Ia foda, morna, inda quenfe,
Pondo-a nas cêstas com foda a arte . . .

A tarde morre. No campanario
O sino fange com voz sombria . . .

E as lovadeiras"— e povo vário —

Deixando as lides, o seu fodario,

Rezam, devofas. — "Avé-Meria ! . . .„

E' já sol-pôsfo. Trilos suaves

Por toda a parfe gorgeiam lêdos

Rouxinoes, melros, — fagueiras aves;

E os mochos piam, sinistros, graves,
Pelos cyprestes, sobre os rochêdos . . .

E os lavadeiros, co'as cêstas cheias,

Voĩfam do rio de írias aguas;

Cabêllos sôltos, os pés sem meias,

Norrando coisas suas e alheias,

E apôs cantondt), p'ra espalhar maguas . . ,

Lisboo, Julho de 1915.
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Heroismo christão
coo

POR JOSÉ AOOSTINHO.

JjTJ/ERNANDA estava suspensa de hor-

iltSlSwt ror e anSus''a' Queria fallar, mo-

{J*2S6z£i ver-se, accudir, e não podia. O es-

panto e a dôr algemavamna, parccendo levar-

Ihe a razão, a consciencia,

Entrara a ver a enferma, a irmã da sua

protectora.
Não precisaria de algum servico, de algum

carinho? A sua protectora era a enfermeira

unica, de dia e de noile. Não devia tentar alli-

viá-la, até substitui-la?

A enferma fizera na vespera testamento em

favor da irmã. Mas com que justica! A sua

protectora nunca descancava. vigilante em lu"

do. deixando pela irmã a sua linda casa de

Coimbra, em Cellas, n'aquella melancolia fé-

pida.
E como ella, a humilde protegida, folgava

com o testamento, dictado pela gratidão mais

justa'. Mas tambem devia ella láo pobresinha,

recompensar a sua querida prolectora. Como?

Ajudando-a, poupando-a. A enferma finha noi-

tes trabalhosas e nngustianfes, ^ra exigente. ca-

prichosa. apezar dj sua enorme bondade. Aju-
daria. pois, a enfermeira, pagando assim uma

divida de sempre e recompensando aqueila a

quem fudo devia.

Não imaginam como Fernanda ficou ditosa

e forte depois d'esta resolucáo. Dirigiu-se logo
ao quarto da enfcrma. pé anfe pé. para a não

despertar. se dormisse, anciosa por ter presti-
mo, uma utilidade perfeiía.

Mas, estacava junto do reposteiro, a tre-

mer, duvidosa de si mesma. A sua protectora.

transfigurada em demonio. ria. ria. como a mu-

Iher de Macbeth. empunhando um frasco es-

verdeado, e monologando sem íino. despentea-
da e convulsa, no tom de quem conversa com

um espectro.
—Não fizesses tesfamenío, minha fola! . . .

Ainda viverias . . ,
frinta contos! . . . Teu mari-

do pensou bem no teu fuluro , . . E morreu ex-

gotado. o pobre diabo! . .
. Mal elle diria que

eu era a herdeira. um dia . . , !sto c espanto-
so . . . não achas, pobre irmã ?

E ria surdamente, agitando com ironia e

nervosismo as roupas que cobriam a morta, já
immovel, com as faces mosqueadas por nodoas

que affloravam como grandes lagrimas de gan-

grena.

Depois. olhava á roda. de olhos duros e

movedicos, a tretner, mas vibralil de maldade

e inquietacão, aggressiva, disposta a estrangu-
lar quem a surprehendessc.

Emfim. sahiu, levando o frasco na mão en-

clavinhado. lcchando as por'tas aíraz de si. e

Fernanda ficou, sempre suspensa e gelada, de-

sejando morrer, enlouquecer, anniquilar-se.

A assassina salvara-a da miseria, aos dez

annos, Tinha 16. N'estes 6 annos sô a descon-

solava ver na protectora uma grande indiffe-

renca pela religião. evilando fallar em Deus,

sorrindo ao cuvir dizer que quasi toda a gente

orava. Mas deixava-a ir, com a velha creada,

aos templos. e, sempre reservada. sêcca, impe-

riosa, parecia apreciar-lhe o trabalho cheio de

reconliecimento e vida.

Quando veio tratar da irmã. revelara-se

senlimcnlal. Agora. a cada passo, lamentava a

sua querida enferma, e não queria que ninguem
a tratasse senão ella, e tinha occasiôes em que

os seus olhos febris scintilla^am tanfo, que pa-

reciarn cobertos de lagrimas.
Como poderia a pobre Fernanda esperar

aquelle horror?

E ajoelhouse a rezar, confundida. succum-

bida. não ousando passar além do reposfeiro,
eomo se fivesse culpa na dcsgra^a da morla.

E perdeu-se no meio das oracôes, parecendo-
Ihe ouvir gemidos disfanfes. pancadas crueis

em pleno cerebro. em pleno coracão. garras a

rasgarem-lhe os nervos. punhaes a cravarem-se-

Ihe no peito. e gelados como os sorrisos dos

defunclos.

£ perdeu emfim os seníidos, esgotada, res-

valando sobre o pavimento n uma syncope.

Quando voltou a si, rodeavam-na cataduras

estranhas de homens, e no meio d'elles a figura
cinzenta da protectora.

Uma onda de palavras sêccas, e dos labios

da assassina. veio feri-Ia. conlundir-lhe e infa-

mar-lhe a alma.
-

-Repito. eu confiava n'ella. Os senhores,

porém, viram: o frasco do veneno na algibeira.
Ao vê-la no chão. chamei a creada e logo o

medico. Sô enconírãmos o frasco. ao desaper-
la-la. Oh! a horrorosa ingrala!... Deixámos li-

car o frasco onde estava. Assim lembrou aqui
o senhor doutor. E os senhores. que são aucto-

njades. teem de cumprir o seu dever. Para is-

so foram chamados. Mas a ingrata! a ingrata!
Sô porque a doente custava a soffrer e não

gostava dos carinhos d'clla... Presentimentos,

querida irmã! Oh!

E a sua protectora chorava. livida. sacudi-

d.«, ajoelhando e logo acocorando-se, ennove-

lando-se. parccendo querer sumir-se pelo pavi-
mento como uma sombra.

E então um dos homens vcstidos de preto
disse a Fernanda, sentada a meio no leilo. es-

pavorida, branca de cêra;

O
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—Ouviu?
—Sim, senhor.
—Que tem a dizer?

—Nada.

—Confessa?
—Nego.
—Tem esse atrevimento?

—Perdão: eu queria dizer... que confesso

E desatou a chorar com agonia e febre.

Mas, passada a primeiia convulsão, cal-

mou-se n'uma prece mental que Ihe parecia .'ir

do mais intimo da angustia.
Não accusaria nunca a protectora. Reme-

diaria com a verdade a morte da infeliz? Não.

Tinha de expíar a culpa de quem a salvara da

miseria? Nada cra, se não fazia falta a nin-

guem. Quanio mais não valia Jesus Christo, e

fôra condemnado sem culpa ao maríyrio e á

morte. Era até um meio aquelle de padecer
pelo Senhor. Seria punida como envenenado-

ra e ingrata. Moneria de ignominia. Maslá esta-

va Jesus a sorrir-lhe debaixo do madeiro da

cruz, coroado de espinhos. cuspido no rosto.

trespassado em todo o coracão.

—Confessa^ insistiu a auctoridade. fiían- j
do a sempre

—Mas confesso—volveu ella com energia
e lentidão.

—Como foi levada a isso?

—Não me lembro... Isso não sei.

—Que veneno é aquelle?
—E' um veneno... um veneno...

Mas, de subito, feroz c desdenhosa, rom-

peu :

—Não posso, não quero responder mais.
—Levante-se. Tem de nos acompanhar— j

replicou apenas a auctorídade, encolhcndo os

hombros, de sob rolho vincado.

Mas. n'isto, um corpo pesado e rudc fez

eslremecer todo o quarto.
A velha creada cahia de joelhos deantc das

auctoridades, c. alcando as mãos ossudas c

tremelicantes, clamava :

— Innocente! innoceníc! innoceníe !

E, depois. continuou. cm onda, como se

delirasse :

E' uma santa. sabcm ? Uma santa. Um

anjo. Não foi clla. não foi ella: fui cu! Fui

eu... que não sabia o que fazia... Dci o vene-

no sem saber... Foi sem saber. Se não o dei

eu bem o vi, rnas julguci quc era uui remedio...

Foi por não saber que o não deilei fora. quan-

do o vi... Porque eu ví-o, nos Irasquinhos vtr-

des, na commoda da senhora... E ella disse-

me: um rerredio m'la^-oso nrra a doentinha...

Eram mais frascos... Nem a minha senhora tem

culpa: a culpa é de quem fez a receita... Juro

pelas cinco chagas de Christo... Vâolá dentro...

Ha lá mais. Na gavela da commoda. A scnhora

lem a chave...
—Joanna ! alalhou Fcrnanda com deses-

pero, coberla dc lagrimas, indignada e pun-

gida.
Mas a creada lcvan!ara-se. arrastando todos

comĩigo, levando a propria assassina, cspeclral
e offegante. e Fcrnanda ficou sô. sem poder
dar um passo. derrubada sobre o leiíu, innuti!

de pcnsamcnto e vontadc.

Mezes dcpois. a" assassina estava con-

fiada á guarda de Fernanda como uma louca

scm cura. Rla c chorava. chamava se assassina

e rainha d um grande. rcino. A's vezes. estava

horas sern lallar, com horror á luz. em gran-

des crises. atirava se ao chão a chorar aié que

ficava como que adormccida, sonhando alto

lances, vingancas em quc muila genlc a esfar-

rapava até ao coracão.

Mas Fcrnnnda sorria-lhe. E. ajudada pcla
velha creada. perguníava-Ihe com paciencia,
com fc, com piedadc immensa :

—Qucr quc o leve ao nosso oratorio? Por-

que tem mcdo de ir ia ? Veria como o terror

Ihe passava, porquc Deus perdôa sempre, sem-

prc...

E rematava tudo por muitas lagrimas e ora-

côcs. cxpiando assim a culpa de quem a qui-
zcra perder.

E assim a acompanhou na longa agonia de

muitos annos até que a morfe levou a louca

sem cura, e Fernanda se viu cheia de cabellos

brancos. vclha. triste. sô como nunca. Ex-

hausta e dolorida, ajoelhava agora aos pés da

Cruz, a pedir a Chrislo que a levasse depressa
até ao Purgatorio onde a misericordia divina

íeria posto a. sua protectora nos ulíimos soffri-

menfos da expiacão e da miseria,

Náo poderia lá ao menos salvar a desgra-
cada?

—A quem vos dirigieis vôs hd pouco? perguntou mali-

ciosamente yrn americano ao incredulo Voln-y, admirado de

o ver orar fervorosamente, quando navegando ao Iongo da

cosla de Balíimore. se considerou. como iodos os seus com-

panheiros, em perigo de naufrsgar. — Podc-se ser ohiloso-

pho.lhe respondeu o aucíor das "Ruinas,, confuso, no fun-

de do um gabinefe; na presenca de uma fempestade. não.

ÍESEllIlÍîÍ
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Enecbotas'bistoricae
'SDítos * e * junsamentoô *^2

O Condestable

embaixador de Castella visitando a

D. Nuno Alvares Pereira no con-

vento do Carmo. perguntou-lhe :

—Nunca mais despireis essa mortalha?

—Sá se el-rei de Castella oulra vez moves-

se guerra a Portugal . . .

E com as longas barbas brancas revestindo-

lhe o peito. ergueu-se tremulo:

—Em fal caso. emquanto não estiver sepul-
tado. servirei ao mesmo tempo a religião que

professo e a lerra que me deu o ser.

E com grande espanto do embaixador. o

condestable. apertou o escapulario, e mostrou

por baixo o arnez vestido.

O conde de Abranches

0 seu bra?o rijo acutilava. mafava, abria

clareiros nas massas inimigas. Foi o heroe da

batalha de Alfarrobeira. Um moco gritoulhe;
—Senhor conde, que fazeis? que o infante

D. Pedro é morto.

—Cala fe, não o digas a ninguem.

Rugru. Recolheu-se á tenda. bebeu uma ta^a

de vinho. vesfiu as melhores armas e sahiu a

combater a pé. Reconheceram-no e cercaram-

no e cercaram -no de perto. mas os que mais

se aproximaram não viveram além d esse dia.

Succumbiu ao peso de tanlos e ao morrer mur-

murou :

—Oh! corpo já sinto que não pode mais ;

e tu, minha alma. já tardas. Fartar, rapazes!

Vingar, villanagem!

O alchimisfa

Um alchimista foi ter com o papa Leão X,

pedindo-lhe uma recompensa pela descoberta

do segredo de fazer oiro. Esfe papa, protector
das artes. pareceu annuir ao pedido e o charla-

fão contava já com uma brilhanle fortuna. No

dia destinado para receber a recompensa, Leão

X deulhe uma bolsa vasia, dizendo-lhe:

—Pois que sabeis fazer oiro, não precisaes
mais que uma bolsa para o guardar.

O

n
Cheverí

Francisco Chevert, pelo seu heroismo e fun-

dos conhecimentos da arte da guerra. elevou-se

de simples soldado a tenente general. Amava

e era extremosamente amado dos seus solda-

dos. que cegamente lhe obedeciam. Em occa-

sião de se fomar um forfe, chamou um grana-

deiro e disse-Ihe :

—Vae direito ao forte sem parares. pergun-

far-fe-hão quem vem lá ? Não respondes. Re-

petirão segunda vez e fu em silencio confinuas

caminhando. A' terceira vez descarregarão so-

bre fi um tiro. errarão e fu cahirás enlão sobre

a guarda cora o feu valor cosfumado e eu serei

comfigo a ajudar-fe.
Parfiu o granadeiro e fudo succedeu como

previra Cheverf.

Como és feio

Na sessão legislafiva de 22 de janeiro de

1850, em Fran<;a e no fempo do governo pro-

visorio, um depufado exfremamente teio fallava

na camara.

—Como és feiol

Commentou um collega da opposi^ão.
—E' o rosto da republica I

Gritou uma voz da galleria.

O qué é a mulher?

Perguntou o imperador Adriano o que é a

mulher? O philosopho Secundo respondeu:
—E naufragio do homem, tempestade da

casa. estcrvo do descanso, captiveiro da vida,

damno de cada dia, apetecida peleja, guerra

custosa, féra convidada, inquietacão confiada,

leva que affaga, perígo enfeilado, animal mali-

cioso, e mal necessario.

As maldÍQÔes dos vassallos

Os validos de Henrique III de Castella
aconselharam lhe que 'tribufasse mais pesada-
menfe o povo.

—Não. Temo mais as maldicôes dos meus

vassallos opprimidos, que as langas dos meus

inimigos.
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