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CHRONICA DA SEMANAJi

De lés a lés

NESTE
fim de semana occupou as atfencôes

publicas a primeira bafalhe navel de guer-
re europeie. Na quinta feira da Ascen-

cão pela manhã, já ondas e ondas de gente vi-

nham bater com os olhos nos placards do sr.

Carqueja. As noticias eram confusas e um meu

amigo de nacionalidade ingleza, typo forlemen-

te brifannico, e felizmente para mim e pare elle

um calholico convicto e grande admiredor do

grande Newman, logo me segredou. n'um fran-

cez mascavádo enfre denfes:—E' desasfre!

Horas depois trouxe elle do consulado in-

glez a confirmecão do seu commentario, que
Ihe arrancava da alma ciosa de saxão estes re-

saibos de despeifo:—L Angleferre vaincue en

mer! c'esf fres fort!... E era forfe, na verdade,
mas era... verdade. D'esta vez não se repetiu
o A/ujT'd'aquella grande batalha naval do mar

do Norte, forjado pelo facêto bom humor d'um

janota de Vigo que logo o espalhou por todo

o mundo em radio-telegremmes.
Não sei como estará a esfas horas o egre-

gio governador civil e curador dos orphãos
que depois do 14 de maio, n'um banquêfe offe-

recido a Leotfe do Rêgo no Palacio da Bolsa,
brindou calorosemenfe á saude da marinha na-

val do seu paiz. Dado porém, que cxcitado se

encontre, aprende ne serena fleuma dos ingle-
zes a sorrir lévemenle para as consequencias
do desastre e console-se com a lembranca de

que o livreiro seu substifuto não diria melhor

em outro brinde os sentimentos de gratidão dos
democraficos á merinhegem que bombardcou

Lisboa no 14 de maio. Cade quel dá o que
tem: e o 14 de meio. abstrahindo mesmo das

influencias exfernas que lhe déram alentos, tu-

do Ihes meréce como vem de ser demonstrado
novamente no livro relatorio do sr. dr. Manoel

d'Arriage.
O primeiro presidente da Republice esten-

deu n esses 300 e lentas paginas o rol dos seus

queixumes. Psychologica e politicamente isto

não valeria a pena registar-se. se como lardo
e fundamenfo das lamenfacôes algo enfadoses,
o euctor do relatorio náo desenrolasse tambem
uma série de documenlos preciosos para a his-
torie dos primeiros cinco annos do regimen e

da nossa infervenĩão na guerra. Íevede a cabo,

segundo a declaracão expressa do sr. Affonso
Cosfa, por ser ulil á Republica e nada mais.

E' mui provavel que o mesmo criterio pre-
sida agora ás campenhes radicaes confra o

restabelecimenfo dos capellães militares no exer

cifo porfuguez, reclamado una voce por todos
os catholicos. E' mui provavel. Os fanaticos da
Liberdade não a admittem a ninguem que ?se

0 Ihes affigure arrededo dos conluios des rubi-

cundas seitas, e aquillo que na Franîa, na Ifa-

lia e na mesma Inglaterra represenfou apenas o

cumprimento humanissimo de um dever de res-

peifo pelas crencas de cade um dos sacrifica-

dos pela Patrie, é agore enfre nôs, para a mal-

fa anti clerical e soberane, syntheficemenfe um

manejo da reaccão, do clericame e bispalhada.
segundo e terminologie d uma folha do Porto,

sem favor a primeira em demagogia e em in-

sullo, primorosamente manejados por um anti-

go teixeirista que sô emparceirou co'os demo-

craficos depois de se certificar que as incursôes

não davam mais lucros que os imposlos. A as-

sistencia religiosa no exercifo nem seria de dis-

cutir-se n'um paiz com plena posse de si mes-

mo, nifida comprehensão da hora presenfe e do

seu papel como pofencia. Ella perlence ao nu-

mero dos axiomas para todo e qualquer homera
do Estado que não haje deslocedo e cebe?e,
— femanho horror causa pensar que á hora da

morfe é negado em nome da politice, o con-

forto unico dos heroes do pefriotismo e da fé,
cahidos sob o chuveiro da mefralhe ou des

granades. expirando sem uma palavra de espe-

ranr;B, e logo enterrados como cães, corpos

inuteis, cartuchos gastos, a simples carne de

canhâo.

Gra?as a Deus se está verifîcando que no

seio e grande massa dos soldados a luz da fé

que vasquejave. rulĩle meis vivide e formose.

Em Tancos e em Mefre es egrejes estão cheias

de recrutas, e entre os mobilisados já figuram
bastantes sacerdotes. A incerteza do dia da

partida, a ignorancie de direccão que tomam,
aceléra o fervor dos batalhôes arriscados. Pa-

ra onde se vae? Sabe-se lál Quando se parte?
Qualquer dia! E quando a vida não decôrre

plácida nos seus cursos normaes, quando n'um

momento tudo pôde desaber e aniquillar-se do

que construimos sobre a terra a poder de abne-
gacão e árduo esforso, então maiore mais pre-
sente á alme e ao espirifo de todos se otferece
o quadro da fregilidede e do nede humano pe-
rante os secrefos designios da Providencia. e

todos procuram haurir da fé a grande for?a
dos sacrificios e respirar em Deus os derradei-
ros hausfos da vida a immolar ou immolada

E por isfo que eu reputo absolutamenfe es-
sencial e ineddiavel que a voz do povo crenfe

cada vez a mais alfo se eléve na reclamecão da
assisfencia religiosa no exercito, composto de
filhos seus. A menos que queiramos morrer in-

gloriaraente, como desconhecidas victimas d'u>-
ma ideia que não fem sequazes na nossa histo-
ria. e cujo nome nem sequer figura nos epita-
phios das sepulturas.

o F. V.
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POR J. DE FARIA MaCHADO.

Um doido

(A tempos a policia de Paris, pren-

deu, perto da Opera. um pobre
louco vestido de brocado e em-

brulhado n'um manto theatral, que dormia tran-

quillamente no passeio, tendo ao lado um sce-

ptro doirado e uma corôe crivada de pedras
falsas. Ao vêr a policia. o pobre louco cahiu

de joelhos e gritou n'uma supplica:
— 'Não, não quero voltar. Fugi do meu

reino longinquo, porque suffocava, porque me

não deixavem viver- —

e entrou n ume crise

essustedora.— 'Não, não quero ser Rei I . . .»

A sua fuga é uma odyssea e o que esse

homem soffreu — atravez da sua phantasia de

louco--para se libertar do peso d'uma corôa,

é engenhoso, é tragico, é sublime.

N'uma noite de fesfa. quando os jardins do

seu palacio estavam cheios de gente, no meio

da sua côrte e das suas cem mulheres coroa-

das de perolas e de flôres, seguido dos seus

Ministros, dos seus aulicos. dos seus ajudanfes,
o Rei desceu solerane a escadaria illuminada.

Em baixo, sobre as palmeiras, gottas luminosas

d'electricidade, coruscavam como gemmas, mor-

dendo o verde carnoso das folhas; nas aleas

areades e côres, em arabescos de mosaico,

scintillevem luzes polychromas e nos tanques
de marmore rosa, onde boiavam cysnes e as

pombes vinham beber, a ague jorrove colorida

em reverberos electricos tambem. Celebrave-se

o ceníesimo anniversario da sua dynastie,
Accudirem principes, embaixadores e poe-

tas de Ionges terras. nobres e milifares de todo

o reino para saudar o Rei feliz e amado do

seu povo. Não tinha um unico inimigo o bom

do Rei. Quando sahia peles rues arvorisadas

da sua capitel magnifica, semeada de palecios e

cafhedraes. desacompanhado d'honras e d es-

coltas. o povo ajoelhava é passegem e saude-

va-o, humilde e feliz, n'um côro unisono de ben-

cãos e louvores. Soubere sempre perdoar. Pare

todos fivere palavras de conforto e a ninguem.

jámais recusara justifa. Tinha uma riqueza im-

mensa em pelacios, florestas, pelfes e joias fa-

buloses. Advinhevem-lhe todos os desejos. rea-

lizavam-lhe fodos os caprichos, mas o Rei en-

tristecia, fugindo do convivio e das diversôes.

N'aquella noite de festa todos se olhavam

desconfiados e quando o Rei desceu a escada-

ria, por entre as allas reverentes dos guardas,
ensaiando um sorriso, a multidão rompeu em

acclemaîôes. Sorriu de novo. Comeceram as

dancas. Dezoito bailadeires hindus. envoltas em

lunicas semeadas da joias, representando as

dezoito provincias do seu reino, danfaram um

pequeno poema, composto expressamente pelo
grão-maestro da côrte, deanfe do throno de mar-

more, pare onde o Rei subira. Vieram depois
as raensegens, as saudafôes. que o monarche

ouviu discreto, o mesmo sorriso corfez a brin-

car-lhe nos lãbios, a mesma attitude compla-
cente e bôa. Voltaram as danfes e os coros,

queimarara-se os primeiros fogos e peranfe a

leeria do momento phantastico de sonho. de vi-

são, de indiscriptivel, e multidão desinteressou-

se do Rei e o Rei desappareceu.
N'um vapor ancoredo no grande caes, con-

seguiu— a troco d'uma fortuna—occulter-se, e,

ne manhã seguinte, olhando, pela nesga estreita

da escotilha, a confusão da cidade espanfede,
lecrimose, é sua procura, ordenou o levanfe dos

ferros.

Parfiu, Dias Iargos, incertos, navegou atra-

vez de temporaes, de calmeries, efé um porto
d'Itelia onde o deixarem.

D' elli, sem úme idêe que não fôsse viver,

livre, enceado de eterne felicidade, errou pelas
costas romanfices e benhedas de sol do Adria-

tico, fazendo a vida simples dos pescadores;
correu aldeies, villas. cidades— nomade, ex-

trenho, ã busca da liberdade—hoje einda em-

brulhado no manto como uma mascere tragica,
ámanhã condoífierí, cicerone, creado de café,

estroina, hisfrião, rufia. Foi vivendo, ora des-

ccndo, ora subindo, a mesma ancie de liberda-

de a impelli-lo, e emquanfo o seu povo o chora-

va, os seus minisfros o procuravem por todos

os cantos, elle, Rei sem prole, reinando auzenfe

n'esse paiz distante, foi atrevessando o mundo

até cahir nas mãos da policia.
E n'aquella noite dormiu na neve o seu

primeiro somno feliz.

ARDINGA
ooo

Por Eduardo de Noronha.

AMEGO era, no seculo XI, uma ter-

ra prospera, Submetfida ainda ao

dominio dos mouros, os seus habi-

tantes mantinham com os seus correligionarios
da Peninsula as mais florescentes e remunera-

doras liga?ôes. Sô muito tempo depois estanca-

ram os productivos mananciaes, exhaustão ori-

ginade principalmente pela expulsão complete
dos mulsumanos des Hespanhes. pelo desco-

brimenfo do ceminho meritimo da India, e, aci-



rna de fudo. pelo infiltramento gradual mas pro-
°

gressivo. dos tecidos francezes e ingiezes que

desde meados do seculo XVI estiolaram a in-

dustria nacional. estiolamento accelerado pelos

imposfos onerosissimos que esmagavom os des-

ditosos granadínos e que mal incidiam nos ope-

perarios vindos de Franga. de Inglaterra e da

Flandres.

Em Portugal sempre foi assim.

Em 1062 governava Lamego o vali mouris-

co Al-Boazan. A favorita premiara-lhe os cari-

nhos brindando-o com uma filha. tão formosa

como a paizagem do Generalife, tão esvelta co-

mo a columnata do Pateo dos Leôes na Alham-

bra. Um dia, n'um torneio. celebrado duranfe

umas treguas entre agarenos e christãos, a

moura illustre e bella viu D, Thedon Ramirez.

Este cavalleiro. tambem chamado Theudo

ou Thedo, como seu irmão D. Rauzendo. pro-

vinha de extirpe illustre. Filhos de D. Hermigio
Alboazar Ramirez e D. Dordia Ozorez, conta-

vam na linhagem, com seu avô, o famoso Cid,

e a sua ascendencia. em ramo proximo. brofa-

va de D. Ramiro II, rei de Leão. que não sou-

bera ou não pudera furfar-se aos encanfos de

Zahara. linda adepta do Alcorão. converlida

por amor ao Evangelho.
A ancestralidade ia produzir os seus effeifos.
D. Theudo e Rauzendo, oriundos da pro-

vincia de Enlre Douro e Minho, sempre guer-

reando os proselyfos do crescente. afravessa-

ram o Douro, passaram para o sul e invadiram

em incessantes fossados a Beira Alla fundando.

ao assentar arraiaes.—a actual granja do Tedo.

Ainda hoje a fradiccão conserva bem viva a

forma como os dois irmãos e a sua hoste toma-

ram Paredes da Beira. Esperaram de atalaia.

cautelosamente embuscados, que os crentes do

Propheta cumprissem as imposicôes da ablufão
e se fossem banhar ao rio Tavora. Ahi, desar-

mados, em trajes paradisiacos, os de Mafoma

pouca ou nenhuma resisíencia puderam fazer.

Os nazarenos faciimente os derrotaram e toma-

ram a povoacão.
Não se pôde emparelhar o acfo com as fa-

canhas praticadas pelos cavalleiros da Tavola

Redonda, mas a guerra moderna ainda é mais

cavilosa e desleal.

Em que momento o amor fréchou o coracão

da juvenil e gentilissima moira?

A chronica não o regista.
O que assegura a lenda é que, apesar do

fundo barranco aberto pela radical differen?a
de religiôes: não obstante o esforvo quasi in-

superavel do antagonismo de rar;as,- arcando

impavida e energica. não sem tremenda lucfa

intima com os preconceilos e com a amea?a

das penas efernas do 'el Sakar» ou __otana» ,

inferno creado por Mahomef pare cesfigo dos §
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renegados. a moira enlregou foda a sua alma

a D. Thedo.

A paixão redobrava dia a dia de forca e de

avassalamento.

Uma noite em que as esfrellas escondiam o

seu tremeluzir discrefo n'um véo mais denso de

nuvens sombrias, peitando uma sua collace pare

não fugir sem companhia, abandona a alcácova

paferna e parte em busca do paladino de Jesus

Christo que Ihe perfurbara e conquistare o co-

rar;ão.

Então. no local. ao presente 5. Pedro das

Aguias. visinho do rio Tavora. erguia-se uma

pittoresca e alvissima capelliriha. já da invoca-

cão do apostolo S. Pedro. O eremitão que a

occupava. Gelazio, gosava da fama de santo

em muitas leguas em redor. Para alli se dirigiu
a moira. Lancou-se aos pés do pio anachorete

e declarou-lhe a sua condicão, de quem provi-

nha, que irreprimivel affecto lhe tumultuava na

alma, a sua resolufa e inabalavel vonfade de se

converfer á fé do Crucificado.

Acolheu o virfuoso solitario com bondade

e alvoroco a transviada cordeirinha, que assim

buscava, candide e fremule, o ebrigo do redil.

Ensinou-lhe os preceitos de Escripture e indus-

triou-e nos seus ineffaveis couîdos. Derramou-

Ihe sobre a fronfe pura e formosa a ague do

baptismo. chamando-lhe Ardinga. e imphiltrou-
Ihe no peito o fervor do credo prégado na Pe-

lestina. Nunca se ajoelhara anfe o devofo ere-

mifa neophyfa de mais facil catechese. A ima-

gem de D. Thedo, sempre presenfe ao seu es-

pirito, e a promessa do catechista de que o en-

lace legitimo não se demoraria, auxiliavam e

activavam poderosamenfe a propagenda e ins-

truccão do venerando missionario.

Do dulcissimo sonho acorda-o ao alvorecer

formidavel tropel. O vali Al Boazan, pae de

Ardinga, seguido de um brilhante e fero esqua-

drão surprehende a filha. Inutil se torna o pran-

fo vertido e esfereis as supplicas solu?adas. O

golpe vibrado na auctoridade paternal e a furia

determinada pela apostasia a que a conduzia o

carinho por um inimigo filiado n'um culfo abo-

minado, seccam-Ihe as fonfes do perdão.
Os sicarios do vali afiraram, por sua ordem,

a desdifosa catechumena ao Tavora e as agues

arrefeceram no seu seio aquelle coracão que

tão ardentemente batera pelo cavalleiro da Cruz.

D. Thedo nunca casou e annos depois mor
reu n'um reconfro junto do rio, que rememora

o seu nome.

Os que mãis declamam conlra a orbitrariedade, são

qaosi sempre o . maiores tyrannos, quando otcanearu au-

cforidade,

Cawonca ANNO lll
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PORTUGAL

Lisboa-Festival da Cruz Vermelha

Lisboa—Jardim Zoologico. Festivel da Cruz Vermelha. Enlrede do Minislro de Inglelerra e esposa

f-esiivel da Cruz Vermeîha—Peko com os alumnos da Escola da Arte de Representar
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Lisboa—Festival da Cruz Verme/ha. Uma dama da Cruz

Vermelha

Ltsboa — Festlval m benetĩcio da trnz Vermelha

Esteve muito concorrida esfa patriotica fes-

ta, realizada ha dias no Jardim Zoologico a fa-

vor da Cruz Vermelha.

Assisliram a ella o Snr. presidente da Re-

publica. ministro da Inglaterra, general Joaquim
José Machado, presidente da Cruz Vermelhe, e

grande numero de espectadores.

Festival <le Cruz Vermelhe. Miss Mascarenhas, a direclora do

Comité Ang/o-Belga

Foi levada em scena a curiosa pe?a do Snr.

Antonio Correia d Oliveira o 'Auto do fira do

Dia. com a musica do distincto maestro Snr

Herminio do Nascimento. A peca, que foi repre-

senlada pelos alumnos da escola da Arte de

Representar de Lisboa, foi muito applaudide pe-
los espectadores.

Lisboa—Festival da Cruz Vermelha. A enĩrada'do sr. Presidente da Republica

(~ PaG. 786 lllustracio Catho'ica ANNO III



Lisboa—Fesliva/ da Cruz Vermelha. Uma

Creanca ingleza vendendo
Jardim Zoologico. Fesfival da Cruz Verme/ha.

Padre flntonio Vieira
coo

iOÃO de Sousa Pacheco era varão de

illustre linhagem. Mais se nobilitara

porém. casando com D. Marianna

do Canto, filha de Antonio de Farie Maia e de

C. Luize do Cento— Senhore que enfre os seus

precleros consanguineos teve o glorioso Padre

João Baptisfa Machado. da Companhie de

Jesus, degolado, a 22 de Maio de 1617. pelos
gentios do Jepão.

A festividade costumava fazer-se no

Convento de Santo André de Religiosas de

Santa Clara. mas
— e o Padre André Barros

diz não seber porquê—n'aquelle anno cele-

brou-se no templo do Collegio da Companhia
de Jesus,

Não nos pareee de grave importancia ex-

plicar o porquê da mudance. Enfretento, não

serie devide "e ume natural genfileza e home-

nagera de Sousa Pacheco, homenagem que,

rendida á Csmpanhia de Jesus, pretenderia

penhorar Vieira a quem o esposo de D. Ma-

rianna do Canfo desejava pedir a honra de

prégar na sua festa querida ? Certo é que

Pacheco pediu essa honra a Vieira. declaran-

do-lhe ser o interprele da ardenfe vontade de

todos os insulares. E o eminenfe Jesuita ac-

eedeu, preparando se logo para o radioso e

valente eombate que era sempre todo e qual-

quer seu sermão.

O sermão do Padre Vieita sobre Santa

Thereza foi, mais do que uma bella maravilha

de eloquencia, uma especie de revolu?ão espi-

ritual nas almas dos insulares.

A palavra do grande Jesuita illuminou as

cren?as de todos com claridades novas e fe-

cundas. A fé como que formalista, apathica,

apezar da sua bondade, imperava então muito

no formoso archipelago aforiano. Abundavem

os cafholicos por simples amor ás fradi?ôes,
que procurevem principelmenfe uma especie de

commodidade espirifuel, evesse é medifegão

profunda de verdades que. bem sentidas, tanto

dcpuram o zelo e angelisem os costumes.

Vieire, penetrando depressa a realidede

d'equelle egoismo collecfivo, enconfrou na Se-

rafina do Carmello um thema admirovel para os

seus queridos combates pela actividade e cons-

ciencia das almas.

Biographando menos do que dando a essen-

cia do sublime espirito da Sante, cenonisada

havia pouco
—em 1621. por Gregorio XV— o

glorioso pregador converfeu o panegyrico em

licão constonte. em pelejas sucessives contre

a monomania de quasi todos pelas seduccôes

de eloquencia frivola e imaginose, como por

tudo que encanta, e pouco semeia e edifica.

Não nos diz muito o padre André de Bar-

ros sobre sermão tão notovel, e meis não

edientom outros biographos.
Contudo. foi esse sermão um dos mois bellos

de Vieire pela extraordinorio visão da psycholo-

gia de Santa Thereza, e pela genial estratigia
com que o grande combatente fez, de virfudes

tão raras. unidades de poderosa e fulminanfe

lucta contra os commodismos d'uns, es contre-

dicôes d'outros e e ignoroncio do christionismo

puro de tantos catholicos por simples tradicio-

nalismo, nem sempre honrado pelos actos. pelas
obras.

Depois do sermão, quiz Vieire fezer cote-

chese ne egrejo motriz, e o povo, colhido de

admiracão. notou que o eminente prégedor
descio da atté eloquencia á palavre siraples e

crystalline com tanta unccão e belleze, que não

ere possivel decidir quando é que Vieira era

mais glorioso, se, ao subir como as águias ou

ao derramer docuras como as pombas.

{Continúa.)
JOSÉ AũOSTINHO
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PRAIAS DE PORTUGAL

Preia do Esforíl

Cascaes.—Vista geral
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A guerra europeia
—O imperador da Russĩa na zona de guerra: Sua Magestade falĩando com a deputacão dos camponezes russos

\%' ANNO III

O principe de Galles na zona de guerra ifaliana—O principe c o rei de Italia entrando para o automove!

depois da visifa á linha de fogo

PAQ. 789 ~\1/ustracSo Cathollca



A guerra europeia
—Um acatvpamenfo de tropas russas na fronfeira da Armenia

Unt so/dado francez afravessando um ríacho sobre um novo aparato, propio para a passagem doa rios
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Do Nãscente ao Poente

Hespanha—A abcrtura des côrtes.— __.< dos eoches reaes esperando os soberanos â porta do Congresso

Ja ão—As novas bandeiras de alguits regimenlos japonezes
são levadas _ presenca do minislro da guerra daquella nacão
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FORCUô-IL ^TISTICO
■M

1 —Coche de D. Maria Anna

_/'__ ustria

Mandado fazer na hungria por

D. João I, imperador da Ausiria, pa-

ra offerecer a sua irmã D, Mana Ån-

na, por occasião do casamenfo d esfa

prínceza com o rei D. João V de

Porfugal, em 1708,

2—Coche de D. João V.

Magnifíco coche feifo em Portu-

gal, na primeira metade do secu/a

XVIII. Tomou parfe em fodos os cor-

íejos de gaia, que se realizaram ea

Lisboa, fendo conduzido o imperador

do Brazi/, rei Oscar da Suecia, reis

de Hespanha, D. Affonso XII e XIII,

rei Eduardo VII de Ingiaterra, impera-
dor Guiiherme /Ida Allemanha e Emi-

Uo Loubet, presidenfe da Republica

Franceza.

3-Coche de D. Merie Francisce de Saboya. offerecido por Luiz XlV, rei de Frence, por occesiêo do cesemento
d esfe prmceza com D. Affonso VI. rei de Porlugal, em 1576.

Os jogos foram substituidos em Lisboa ne epoche de D. João V.



GKEHSTIO

Mamã. quando estiver encolerisade não castigue os pequenos.

—Então não poderei castigá-los nunca! . . .
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Om milagre da Vĩrgem
§

ooo
POR JOSÉ AGOSTINHO.

^Wfcĸ|I^ARCELLO leu a carla. poisou-a

yt^rJjljÊX. sobre a secrelaria, releu-a com

\£<iiø*z£5f os olhos coberlos de lagrimas, e

levantou-se, livido, a tomar ar. fanto senfia o

peito opprimido e dilacerado.

Depois, fraquejando-lhe as pernas, fornou a

sentar-se, encostou a fronfe cadaverica ás mãos

fremulas, viscosas de suor frio, um suor repen-

fino e horrivel, e quedou-se. a solucar e a mo-

nologar. esmagado e miseravel.

Tinha vinte e cinco annos e ere sedio. rico,

feliz, apezar de orphão de pae e mãe. Amava.

Outra felicidade, porque Leurentina. tão escul-

pfural, sempre lhe parecera uma alma candida

e amoravel. resplandecente de sinceridade.

Que doces idylios não finham tido! Como

elle se julgeve edorado e ditosol

Mas, na vespera d'aquelle dia de horror,

uma noticia estupenda o ferira. Aquella mulher

era uma infortunada a despenhar-se. n'um ca-

pricho. impellida por uma paixão nova, feite de

desvario hysferico.
Leurentina fugira com um velho liberfino,

veterano abominavel das aventures passionaes,
homem que vivia da corrupcão. cynicamente,
impenitentemenfe, esbenjendo ouro e tempo, re-

quintando armadilhas á innocencia e á ambicão.

Communicara-lh'o ella mesma n'um biihefe,

espantoso de lastima, n'uma confidencia que Ihe

lembravo um epifaphio de iama.

E o seu amigo Gustevo acabava de lhe

confirmar tudo n'aquella carta dolorida, pun-

gente como uma condolencia por desgra^a sem

remedio.
•

Todo o futuro, pois, estava destruido e com

um vilipendio que parecia esfrangular-lhe pare

sempre o coracão. E o desditoso não tinha ou-

tro amor, nem o de Deus. Não tinha fé. Perde-

ra-a em convivios libertinos. Deixara de frequen-
tar os templos e engolphara-se nas doufrinas
dissolventes dos inimigos de Deus e da socie-

dade.

Vivia para o prazer e no prezer, sem fé e

sem caridade, quando o amor de Laurenfine o

veio melhorer um tonto nos vicios ; mas esse

emor, que o empolgeve como ume tyrennia
bem-araada, não Ihe dera um sá reflexo do

Amor Infinito que santifica e torna fecundos to-
dos os amores.

Marcello ria da Egreja e dos seus filhos.

Deanfe da Cruz, desentranhava sarcasmos e

blasphemias. Quando as almas piedosas o sur-

prehendiam com preces, que não enfendia. o

seu escarneo era fão vivo e rispido, que pare-

cie um perverso á espreite de lodos os vôos §

b
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dos anjos para os cobrir de ignominia e rancor-

Porisso, confirmade e gronde desgraca, mo-

noiogou emfim. remexendo n'uma gavefa:
—Tenho um grande recurso, procurar o des-

canco perpetuo. Não tornarei a ser enganado
por mulher nenhuma. Laurenfine ha de ficar

amarrade á visêo do meu corpo ensonguentedo-
Vivi jé muito. Gozei, estou enfestiado do mun-

do. Se não he para mim felicidade, que me

compefe fazer? Evitar meis infelÍLÍdedes.

E examinou devagar o rewolver, que tirou

da gavefa. Depois. levanfou-lhe o gatilho. Cho-
rava silenciosamenfe, branco de cêra, mas uma

reso!ur;ão forfe o domineve.

0 seu orgulho vencie-lhe o rozêo e o cora-

cão. Perecio-lhe sentir um impulso fetel, irre-

sistivel como o destino.

Deitou-se no leifo. Cerrou os olhos. Apoiou
o cano do rewolver perto do ouvido. Balbj-

ciou umas palavres de lastima e agonia, e dis-

parou de arremesso.

•

Horas depois, uma figura de mulher lhe

sorriu entre brumas exlranhes. Ere um rosto

placido e piedoso. A sua voz fallava lhe de

Deus e de Jesus Chrisfo.

Pois ainda vivio? Que se linha passado?
A dôce voz, porém. dizia-lhe :

—Não estã sô. Jesus nunca desampara os

seus filhos. Vê? Não fem familia, e tem aqui
uma Irmã que o vem acon.pan_.ar muito d elma,

—Uma Irmã de Caridade?! volveu elle,
com espanfo e esforco, franzindo o sobrolho.

—Nâo se faligue— accudiu ella, simples e

commovida. O medico acabe de sahir e tem

esperancas de o salver. O que é preciso é re-

poiso e . . . fé.

—Fé?—comeîou elle, sorrindo com amer-

guro.
—Sim. fé, meu irmão, fé, a medicina me-

lhor e mais poderosa. Oh! se a fivesse. não es-

faria assim, não teria corrido o risco de se per-
der por toda a eternidade . . .

E ella não o deixou fallar mais, aconche-

gou-o depois de lhe dar um calmente, e espe-

rou que elle adormecesse.

Depois, sahiu do quarfo. orando, banhada

em lagrimes, emquanlo lá fôra, no azul cheio

de sol e paz. floresciam, canfavem e sorriom

os esplendores de Maio, o mez da Virgem e

das flôres, o mez das almas e dos astros.

Um die a Irmã disse a Marcello que entra-

va em convalescenta :

—Queria pedir-lhe um favor . , .

—

Diga. minha boa amige.
—Eu, e elgumes minhes Irmãs, muito de-

sejavamos agredecer em sue cose A'quelle que
fem sido o seu medico . . .

—Não entendo.
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—A' Virgem, meu irmão. O medico con-

fessa que é um milagre esfar salvo de perigo.
—Pois sira . . . agradecam, como enfende-

rem. Respeifo a sua simplicidade.
—Muilo obrigade, meu irmão,
E Marcello nunca mais ouviu fallar n'aquelle

agradecimento. Ainda soffria. A dôr do cora-

cão estorvava-lhe ainda muito as melhores do

corpo, Afacavam-no ainda as (enlacôes de pro-
curor de novo o anniquilamento, repellindo-as
a custo com uma especie de horror de si mes-

mo, de alguem que Ihe escurecia a alma n'uma
confusão indcfinivcl.

Porque Marcello sentia agora dentro de si

como que dois individuos—um. sarcasfico, do-

lorido, sceptico, egoista, pedindo a extincsão de
tode e dôr e piedede, e o oufro, timido mes

calmo, a querer luz, bondade, virtude, fé, amor

puro. ebnegacão profunda.
E parecia-lhe que estes dois individuos lu-

ctavam, rude e ironico o primeiro, e muito an-

cioso e enfernecido o segundo.
Mas durante dias aquelle lucfa pareceu ex-

tincta. e Marcello ficava abysmado n'uma in-

differen;a que quasi lhe annullovo fodo o ra-

ciocinio, sentimento e vontade. Dormia muifo.

A febre baixare, as dôres diminuiram, mas a

cada passo. palpendo-se com rudeza, pergun-
tava a si mesmo:

—Estarei eu vivo? Serei eu?

E mortificava-o não poder dar completa e

firme resposta. E um soffrimenfo novo e desco-

nhecido o avessallava assim, de vezes em quan-

do, fazendo-o chorar sera causa, com desequi-
librio vibrente.

*

Mercello dormire calmo como nunca. O

medico achou-o bem, e vaticinou-lhe uma con-

valescence perfeito.
Q dio, lindissimo, viere opulento de oro-

mos, luz e centicos.

Marcello. recostado na sua preguicosa, lia

versos d'um poeta frivolo que sempre o encan-

tara, mas agore achava-o tão benol, que sorrie

desdenhoso, volvendo olhos évidos á Natureza

em pompa.

E, de repente, um côro mavioso colheu-o

na sua indoĩencia môrbida. Eram vozes puras

e tocantes, versos cheios d'alma e poesia.
Levanfou-se. Dados os primeiros passos,

achou-se forte, como se aquello musico fôsse o

fluido da saude perfeifa.
Caminhou pé ante pé, a surprehender quem

canfave, e no caminho comprehendeu que a

musica era prece e alleluia. Senfiu enfão for^es

esfronhas. Correu mais do que caminhou e, de

repente. dianfe d'um altar modesfo em que a

Virgem sorria no meio de muitas flôres, Mar-

cello ajoelhou, de mãos postes, frensfigurado,

robusto, salvo, chorando de jubilo e extasis.

E. quando a novena de Maria findou. me-

lodiosa e enternecida, enchendo de luz do ceu

Marcello disse firme-

beijava as mãos com

todes equellas almas,
mente ã Irmã, que lhe

elegria :

—Quero sahir. minha Irmã, eu que até hoje
me julgava orphão.

E todas comprehenderam e lhe obedece-
ram.

E pouco depois Mercello confessava-se e

commungava, ronquistando na Egreje a fami-
lia que ha muifo perdera e no amor da Virgem
o esquecimenfo de todos os passageiros amores.

Esposa do 5enhor
OOC

•D.sseram-lhe seus díscípulos : 5e lal c

ti cond-9_io de um homem a respeffo de

sua n.ulher, nfio convcm casar-se. Ao

que etle respondeu: Nem fodos sũo cn-

pazes d*esfa rcsolu^áo, mas sômenfe aquel-
. les a quem isfo foi dado,>

(Ev. 5. Mathcus, XIX, 10.11),

Sê sempre casla assim, genfil Maria,

Singular e pura bem como uma flôr.
Ao trêdo amor profano renuncia:

Basfa-fe ser a Esposa do Senhor.

Sê sempre casfa assim, genfil Maria !

Bemdita a que no Céu enfra donzella,
Sem da lascivía fer libado o mel

Que ao exgotfor-se a fa^a, deixa n'ella

Um sabor maís amáro do que o fel.

Bemdifa a que no Céu enfra donzetla !

Ãcceifa por modelo a Virgem Sanfa,
Toma por Mesfre o divinal Jesus.

Cheia de fanta fé, purezo fanfa,

lia^de irradiar. a fua alma, luz!

Acceifa por madrínha a Virgem Sanfa!

Essas imagens—symbolos sagrados—

De sanfas que fens visfo, lá no alfar,
Coin sua occulfa voz, podem confar

Toda uma vida austera e sem passados.
Fallam á alma, os symbolos sagrados!

Não vás nunca bonhar-fe, oh innocenfe,

No, das paixôes, tumulfuoso mar.

Moré cheia . . . forfissima a correale . . .

Meigo virgem — vê lá ! — vaes-te afogor.
Não vás n'elle bonhar-fe, oh innocenfe!

Â alma de crystol. jasmins e rosas
Que enfra branca e sem mancha, lá nos céus,

D'nnjos que a levam junfo oos Pés de Deus.

Bemdifa o olma de trysfal e rosos I

Sê sempre pura e isenfo de peccado
Simples como os hervinhas mois lou.gãs,
Modesfa e humilde como a flor do prado,
Fresca como o orvalho dos manhãs.

Será por Deus, feu seio, aben^oado! . . .

Porfo, 9—III—916.

Angelo Jorge.
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^EnecbôtaS'bíôtoricae
^ítoe * e * jĸneamentoø g&^

'M medico dizia deante de Fonfenelle

que o café era um veneno que ma-

fava lentamenfe. O sabio, que che-

gou a cenfenario. observou-lhe:

— E bem Ientamente. meu caro doutor, por-

que ha oitenfa annos que o tomo fodos os dias

e ainda vivo.

Pena de morfe

Como o imperador Theodozio concedia sem-

pre o perdão a todos os reus condemnados á

morfe, sua irmã. vendo-o um dia assignar o per-

dão de tres criminosos, representou-lhe os pe-

rigos de fão excessiva clemencia.
—Ah! minha irmã. é-nos facil fazer mater

um homem, mas sô Deus o pode resuscifar.

O mareclial Bassompiére

Vendo Luiz XIII um piolho na casaco do

marechal Bassompiêre chasqueou-o com rui-

doso acompanhamenfo de fidalgos sempre prom-
pfos a rir quando os reis riem e a chorar quan-
do elles choram. Bassompiêre, sem se mostrar

offendido, disse ao rei:

—Senhor, aqui verá V. Magesfade que ao

seu servico sô se ganham piolhos.

Todos furfam

Pedro o Grande, Czar da Russio. enfurecie-
se á menor confrariedade e eram ferriveis os

seus impefos. Ouvindo um dia que no seu im-

perio se praticavam muitos e audaciosos rou-

bos. ordenou ao Procurador da Corôa que
mandasse enforcar foda a pessoa que commef-

fesse um furlo. O magisfrado contrariou em

voz submissa:
—Reflicta Vossa Magesfade nas consequen-

d'este decreto.
—Obedece, trovejou o despota.
Mas o ministro replicou ainda:
—Vossa Magestade quer ser senhor sem

escravos, e imperador sem vasselos?! Todos

nôs, ou notoriamente ou secrefamente, furtamos
mais ou menos . . .

O Czar soltou uma gargalhado, festejou o

difo e revogou e ordem.

Saudando Augusfo

Voltando Augusfo paro Roma depois da

batalha de Accio, um artifice apresenfou-lhe um

corvo a quem ensinára estas palevres:
—Eu vos

saudo. Cesar vencedor! Comprou o corvo por

seis mil escudos. Um papogeío fez a Augusto
o mesmo lisongeiro comprimento e foi tambem

comprado muito caro.

Vendo um sapoteiro a fortuna dos donos

d'aquelles passaros quiz fambem ensinar um

corvo. Foi um (rabelho bem suedo, por vezes

o sepeteiro esteve pora desistir e muifas outras

dizia desalentado: Perco o meu tempo e o meu

trabalho. Mas, por fim. o corvo chegou a pro-

nunciar as desejadas palavras. Pozse o sapa-

feiro no caminho de Augusto. que ouvindo o

corvo saude-Io, disse:
—Tenho muitos d'estes cumprimenfos no

meu palacio.
E o corvo lembrando-se do que ouvira ao

mestre:

—Perdi o meu tempo e o meu trabalho I

Riu muifo o imperador e comprou esfe

passaro por mais dinheiro que os oufros.

Frederico e o pagem

Frederico, rei da Prussia, trabalhando uma

noite no seu gabinete. chamou o pagem que o

servira e como este não accudisse sahiu ã ca-

mara immediate a inquirir da demora. O pagem
dormia profundamente deitado numa poltrona.
Frederico ao aproximar-se pa _ o acordar no-

tou lhe n um bolso um papel e mordido de cu-

riosidade firou-lh'o para ler. Era uma carta da

mãe a agradecer-lhe o haver repartido com ella

do seu salario, concluindo por enviar a bcncũo

a quem tão bom filho se mostrava. O rei enro-

lou um cartucho de ducados na carta da pobre
velha e regressando cautelosamente aos seus

aposentos, chamou com voz vibrante o pagem.
Qiiando o rei o reprehendia pela demora, en-

controu o pagem no bolso os ducados e ajoe-
Ihou afflicfo:

—Senhor, alguem me quer perderl
Frederico sorriu-lhe benevolo:
—Deus envia-nos muitas vezes os bens

quando dormimos. Manda isso a tua mãe e diz-

Ihe que desejo ter noticias d'ella.
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