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Monte-Plo iû Clera Seiular Portii-Z
Snccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerígos Pobres de Lisboa

O clerigo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'ete Monte

Plo, deve enviar ao Rev. Padre Altredo Elviro dos Santos moradoi

01 Avenlda Pontes Perelra de Mello. 41, Lisboa, os seguintes docu-

nentos:

—1.' Certidão d'edade, devídamente reconhecida por notario.

—2.' Oois attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas

por notarío, em como não soffre de molestia actual, ou habltual (pa-
lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracao jurada, do secretario

da Camara Ecclesiestica respectiva. ou do Vigario da Vara, Arci-

Sreste,
ou Ouvidor, em como está no legitimo exercicio das suas or-

ens, exerce o cargo de...e não está incurso em processo algum

.cclesiastlco ou civll.

0s documentos podem ser em papel commum
Se 6 clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

do concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n.. 80 em Bra-

ga, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, mprador em

Laranjeira, Moo$ão, se residir no concelho de Monîão; ao Rev. Pa-

dre Domingos Affonso do Paso, capellão da Misericordia de Via-

na do Caslello, se residir no concelho de Vianna do Castello; ao

Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

|ho de Famallcão; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-

nior, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir iso concelho

de Aic' ba_a.

Os . :ier -i~s evs. Padres são socios corre_ponden.es do

Monte-Pio ; prestam todos os esclarecimentos, facilitam as admis-

Bdes, recebem _.s quotas, pagam subsidios, etc.
Estc con;<.de subsidlo na doenca, suspensâo e ialta de colioca-

~åo; paga visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

.as em que re_i_irem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-

j-Cas, ou confcrencias medlcas e 10 escudos para auxllio das despe-
cas com proce.sos ecclesiasticos ou civis; todos podem celebrar na

uneUa do Ía_.«go sito na rua numero 3, do cemiterio do Alto de S.

joio; faculta a Ilvraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

_irelto a comprar para si e para as suas familias medtcamentos me.

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas û~
Ll.boa ; todos t_m direito a ser sepultados ou depositados no referi

Jo jazigo. etc.
Concede o subsidío de vinte e cinco escudos e mortalha para o

íun.rai dos socios residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

tuieral dos socios residentes fôra de Lisboa.
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CHRONICA

?V_Í%J^ profusão <io5 boalos. o mesma nthmosphera

WfQyl abflfadiía que denuncia proximo bernũrdô,

^ff^MM^ não se apercebem aqui no formosú estre-

^.^jyjUN varia, como o classico chamou á capifal.

O burgo é enorme, e no forvelinho da sua

vida frepidanfe perdem-se, perpassam sem notocôo, uns

fanfos casos que nos fazem. lá para cima. espreifar os

rumores da noite em sobresolfo. Eu comprehendo perfei-

tomenfe que toda esta mulfidão já esteja habifuada á sar-

rosfusca. ao tirofeio. O seu or frivolo. airodo, gingão e

esfurdio, ou eleganfe e disfincfo, dá-nos a nôs. quando

chegamos. essa impressão nitida e clara do desprendi-

mento, do sobrancerio ou do não-te-rales; e a fal ponto,

que somos insensivelmente, por vezes, levados de sur-

preza o inqairir se de facfo é d'aqui que se governom ou

desgovernam seis milhôes de portuguezes ! Eu conheci a

Liaboo dos dias do apogeu democrafico. Deu-me perfei-

famenfe uma impressão egual á de agora, depois do

friumpho do o/7o de dezembro. Ah! não tenhos duvidas,

ieifor, que senfes muito, muifo mais nas cidades e nas

villos da tua provincia a qualidode politica dos homens

que dirigem o teu paiz. Parfidos ? Polifica ? Elles estão

aqui, com effeifo, aqui se degladiam, aqui se revolvem e

agitom . . . mas ninguem dá por elles.

E' preciso subir da furba que circula, a certos

meios, pora lhes vêr a cara, palpal-os, medil-os, e ainda

ohi, n'esses olfos ondores. crê, leifor. que metfem muifo

mcnos mêdo do que personifîcodos n'olgum d'esses go-

vernodores civis, odminisfrodores de concelho ou rege-

dores cujaa nomeacôes nôs lâ miramos sempre de sos-

loio, como em guarda. o precafarnio' nos contra a sua

primeira asneiro, o seu primeiro coice, ou a suo primei-

ra phrose conselheiral. E' que fodos nôs, fÔro d'aqui,

vemos os profagonisfas da governanca, otravez das em-

polacôes dilafissimas das gazetos, e um pouco ofrovez

d'aquellas ingénuas lenfes do camponio deante do rei

que elle sonhára, não da morfal carne e osso, como oa

nais, mas de oiro massifo, como um budho genfilico

com mysteriosos poderes munificentes ! E aflnal, ao

passarmos-lhes as mãos pelos lombados, n'umo curioso

experimenta^ão semelhanle á que é cosfume sujeifar os

bébés nos jardins zoologicos peranfe os bichos, pare

ihes provar que ao cobo sô amedronfam a visfa. porque

se amansorom, no fristeza das jaulas, n'uma indifferenija

de dêpaysés/ Como borrêgos ; ofinal, é o caso de em-

pregar com jusfezo o velho dicfo, é umo genfe como a

oufra ridiculo. muito ridicula quando se dá ares, fransu-

dondo ignorancia ou rebrilhando de tolento se os fem;

ofavel e fracfavel se, felizmente, em pequena fomou chá,

muito embora isto noo obsfe o que deonte d'ello nos

colloquemos a disfancia, lembrando de que ella, na reo-

lidade, por um ocaso ou por justa premia^ão dos valo-

res proprios, susfem a vara nas mãos, e pôde vir sobre

nôs á bordoeda . . .

)A SEMANA

Da Capital

Aproximei-me d'ella, subi eos foes andares. Tinho

olém do maís, a ferir-me, o nafural acicofe de vêr a mor-

cho das coisas publicas, desde essas eminencias do po-

der. Os homens ahi niinuscúS-iom-se, a meu vêr, peronfe

o curva das correnfes de opinião que elies desáfam, efi-

ra-se com seguran^o a linho média da cominhada para o

triumpho ou para a derrofo.

Eu vim verificar aqui todo o ocêrfo das minhos ul-

fimas observaccies n'esfa revisfa. Å ofhmosphero gerol

manfem-se n'uma pasmado e receoso inferrogocvio sobre

o fufuro, como alguem cuja olmo esfremece anfe o visão

do proximo bem o que ospiro, mos que não conseguiu

ainda tocor com os seus dêdos ou fomor nas mãos, co-

mo um relicario de oiro deslumbronfe !

Nôs boiamos á flôr das vagas d'umo dos nossas

moiores crisesl D'ello sô se porfe para a vida sã ou po-

ro o morfe que envergonho. O presidenfe lem hoje sobre

os hombros umo farefa esmagadora. Esfá a lucfar, não

confra um partido, mas contra fodo ura systema de edu-

cacão polifíca. Ou elte vence, ou o hydra do caciquismo

parfidorisfo o frucida nos vôlvulos dos fenfáculas vis-

cosos.

—Possémos ho duos noifes, o afurar complofs re-

volucionarios. E ainda femos de pensar em reformas! O

paíz osciila-nos nas mãos... e dizio-me ho dios, aqui, du-

rante um colloquio de janíar olguem que foz parfe do

governo.

Eu creio que o partidarismo não engalanará o elmo

mombrinesco com os poquifes d'um friumpho obtido por

um gnet-apens de fadisfogem. Mos do que fenho mêdo

é do decrescendo morol em que rela vogorosamenfe lu-

brico fodo a aossa sociedade!

O lusco phonfástico que eu vi perpassor onfe mim

em frez tordes de Lisbôo, os quodros que eu presenciei
como visifonte n'um sumptuoso ciuk do cidade em que

meninos fenros e seus *papos ceavom, o exorbifonfes

prêfos no meio de mundonas arreádos e lambidas por
mocos pállidos de orgias esfhenianfes!

Todo o íormilhomenfo nocfurno da cidade do vicio,

de que o Fialho descresveu púsfuios infames, esfranho

rumor de uma mulfidão escura, que crcscia na noife da

cidade enorme, banhoda, á falfa de íuz electrica, por um

luar olbescenfe, mognifico pora scenarios de trogédias de

viellas, com o fado do ciume e música do nofavel com-

posifor que foda a gente conhéce...

Um amigo, corroído pelos gozes osphixionfes e re-
cem vindo, em convolescenĩo, do fronf, finho rozôo ao

dizer, que andava (rafondo de fugir pora qualquer re-
manso das nossas lindas provincios. o fim de não oco-

bor de dar cabo dos nervos, já abolodos pelo infenso

olarme das frincheiras, no meio da ogifa^ão mocabra

dos immorolidades luxuosos da primeira cidode do poiz,
da cidade mois republicona da Europa I

F. V.
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P0R J. DE FARIA MaCHADO.
Cinzas

JU tenho— louvado Deus — o cul-

to inveterado do passado. Sem
desdizer o meu tempo e pro-
curando entende lo, buseo sem-

pre relacionar e estreitar o preseite em que
vivo. com o passado que me commove.

.Viver para mim é uma funccão e ter vi-

vido um encanto. A vida actual por mais

dôse de sonho. que Ihe empreste lem afinal

a expressão desconsoladora d'uma mecha-

nica mais ou menos subtil mas correntia e

vulgar. Fujo para o passado. sem o ar snob

do lord spleenatico que troca a cify pelos
seus côndados longinquos, onde ha sombras

discretas e doirados faizôes, mas ingenua-
mente, simplesmente, como um bom homen-

sinho de Deus, que se cangou na cidade

uma semana inleira, e foge ao sabado para
o seu canlo amigo, a retemperar-se na sua

paisagem predilecta, a fortalecer-se no ar

puro e sadio do seu amavel rincão. E assim,

nas horas de tedio, vou até á minha estante,

buscar os meus livros. como outros vão ao

seu club buscar os seus amigos, e, vá de

seroar e divertir. Oulras vezes, vou de lon-

gada, atravez das aldeias, á procura de ca-

sarôes, que o mau gosto mascarou de cha-

lefs, de solares abandonados, de casaes som-

brios e fico-me. horas e horas, a entender a

magua d'aquellas pedras esquecidas, a em-

brenhar-me no sonho d aquelles interiores

abandonados, a possuir-me do intimo senti-

do o'aquellas casas, erguidas para lustre de

uma raca que se perdeu, para gloria d'um

peito que se esboroou, e afinal tão cruel-

mente (ransviada agora do seu principal des-
lino. Foi n'uma destas quadras comovidas

de saudade, que na minha esfanle deparei
com um livro raro. E devo-lhe já horas de

consolacão ou melhor horas de reconforto,
de sadio retempero, para o meu espirito,

que se a duvida, o mordesse, n'aquellas
laudas solemnes teria encontrado amplo e

satisfacforio esclarecer. E se duvidam, os

que não conhecem o encanto d'estas jorna-
das pelo passado, d'este piedoso exhumar

d ideias e de principios, leiam e medifem no

que se pensava e dizia, no bom anno de Chris-

to de MDCCXCIX, a sua alteza o principe
do Brazil, Da unidade do chefe ser sempre

necessaria á sociedade . . .

■Unem-se os homens pelo perigo, que
os amea^a em commum; e basta, como ve-

mos, ser guiados pelo instincto, e voz da

naturesa, para buscar e apertar mais esta

união, escolhendo o governo de um sô.

D'aqui se infere por legitima consequencia,

que as grandes adversidades do Estado s<5

podem ser remediadas, ou prevenidas pelo
arbifrio supremo d'um chefe, seja qual fôr o

numero dos seus conselheiros. 011 dos indis-

pensaveis delegados do seu importante mi-

nisterio ; com tanlo que ninguem impessa as

suas decisôes, nem tome ousadamente o lu-

gar de Deus, que é sô quem toma conta

aos Reis, do modo porque exercitaram a

soberania sobre os Povos. Se pois as cala-

midades publicas convidam todas as socie-

dades a buscar um chefe, somo ignoram os

homens, que a ordem que deve ter qualquer
regimen é todos os dias atacada ? O con-

Iraste das paixôes, «■ a lucta continua dos

preversos faz com que a sociedade cons-

tantemente necessite de forfa e unidade de

poder. O exemplo, que nos dão as grandes
familias, é bem applicavel ã grande familia

do estado ; e a ordem que vemos n 'ellas,

quando o senhor da casa mostra verdadei-

ramenle o que é, serve de argumenfo da ne-

cessidade d este governo individuo e não

collectivo. Não se espere concordia em so-

berania dividida : e se algum tempo vemos

durar governos antimonarchicos, ou é por-

que o mesmo espirito de vertigem ainda não.

deu logar á reflexão de cada cidadão, ou

porque o chefe do partido dominante serve

de monarcha o breve espaío que um novo

usurpador lhe concede. Eis aqui portanto,
como a experiencia abona as verdades, que
uma sã doutrina nos tinha ensinado ; de sor-

fe que presentemente ninguem de boa fé du-

vida da bondade ou preferencia do governo

monarchico ; porque até os preversos não

leem lucrado o que esperavam nas revolu-

côes que provocaram, tendo grande parte
d'elles pago com a vida o tumultuoso sys-

lema que inlroduziram. Aprendam as gera-

côes futuras nos males do presente seculo a

respeitar mais o seu Deus, o seu Rei, e os

seus costumes. . ,
»

Assim pensava e discorria o velho Mar-

quez de Penalva, com a sua casaca londri-

na e a sua tabaqueira d'esmalte. na acade-

mia solemne do Duque de Lafôes, n uma

quadra em que se não discutiam presiden-
cialismos nem para a patria "se vislumbra-

vam destinos tão ingratos. Assim pensa e

quer o bom povo d'esta ferra, canîado de

desgovernos e Ioucuras, que deseja trabalhar

e que reconhece, como nunca, que para a fe-

licidade no lar precisa d'unidade no poder....
O Velho Marquez de Penalva tinha afi-

nal razão. S<5 os preversos. Mas esses estão

em proxima liquidacão.
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De Frey Oil da Soledade. XXVII

EORESSO DA FALPERRA.

Prégacão dos caracois

■ HÍ£>-»£ " -^ P°dendo acabar commigo deixar sem

fJSSfejy pobulo espirilual os meus leifores, n esla

umlN semano do &nno lilurgieo. recorro aindo

/mWJ\ aos caracois.

^— ly^-wJ Como ossim? Acaso vou convidor os

gulosos destas futilidodes erudifas a comer caracois na

quaresma, como os habitanfes de Vienna de Ausfria que

por fradiîão fazem largo consumo desfe mollusco gosfe-

ropode no quodro quoresmol?
Não, querĩdos frêguezes meus, Comer corocois,

não ! Mas contemplo-los e fíror d'elles olguma Ufão

oproveitavel pora nosso melhcramento moral, civico e

religioso, isso sim. Nem o caso é novo
—

que ha novo

sob a rosefo do sol? Estae-me pois aftenfos, que eu prin-

cipio.
Cosfuraovom nossos moiores buscar em todos os

objecfos do mundo moteriol olgumo significo^ão, algum

symbolo, algumo ajuda poro levonfor o espirito á consi-

dera^ão das coisos do mundo moral. Riquissimos jozi-

gos do prestodio erudisão existem ignorados pelas estan-

fes dos livrorĩos velhos. Com que delicio me furfo ás

vezes, por momentos, á leituro fastidiosa de jornoes e

livros modernos, poro me refrescor por aquellos deleifo

sos pradorios que poro regalo das almos preporarom

grondes mesfres de espirifo, ho muifo esquecidos em

seus fumulos como hoje seus livros nas bibliothecos de-

serfas.

No Mundo Symboiico do conego Piccinelo — dois

grossos volumes em latim que amiude manuseio — fopei
com um extensissimo copitulo que trofo dos cerocois.

Lemmo do coracol, diz elle, podio ser : Omnia mea

inecvrn porto: Íevo commigo quanfo tenho
—

que foi dicto

ottribuido a Bias, um dos sefe sabios da Grecia. Quem

comprehendera bem a Yicão que isfo encerro I Umniû

mes: fudo quonto fenho, o melhor, o que mais me impor-
to—commigo o levo. Bem andou Piccînello recordando

o esfe proposito o posso de Ploufo: Virius omnia in se

habet: o virfude contém fudo. Qaem ocima de tudo quer

a virtude, em a fendo nada Ihe folfa 1

Ãlguns, com o abbade José Pallavicino, aprende-
nam do corocol oufro Iicão ufilissimo : Di me sîessa mi

pasco-. de mim mesma f -î) me nulro. porque diziom os

antigos que 'os corecoís. quondo fêm sede e Ihes não

coe noda do ceu, vão vivendo do seu proprio succo-

(Symmacho. episí. ad Ausoniunr).
Canta algures l.ord Byron que esfar sentodo nu-

mas rochos em sitio ermo, não é solidão, mos que se

pode esfer sô, no meio de umo turbamslta; e oufro poe-

fa, Compoamor, fola fembem do solidão dc dois em com-

panhia. Quantos, no mundo moderno, fêm no suo alma

sufficiente manfimento para não femer nem o solidão dos

(l) Uma nola para reparor nêste mesma referido a caracol,

que é masculino. Ora . masculino ém Porfuguês, mas em ilalíano é

femĩnino : lumaca. De resto, num dos serôes passados vimos que o

caracol é hermephrodita, isto é; dos dois sexos, observoijão que

não íinha escapado á sagacidade dos antígos. Ha annos um doutor

'rancês deu certa voga aos caracois, como especiGco anti-tuberculo*

so ; na antiguidade tambem já fôra empregado como medicamenfo,

como se pôde vêr em Plinio e oufros auctores. Emfîm, recolhamo-

nos como o cacacol á concha, ao nosso fexto, que vem ahi chuvei-

ro de citacoeã latinas

cafés rumorejantes, nem o dos êrmos, se ainda ho êrmos?

Que bello copitulo teria cobimento oqui, se houvesse es-

paco para enfeixor olguns grifos desesperodos de olmoa

que se sentem vozias, incopozes de repefĩr, como o co-

rocol : di me stessa mi pasco : tenho em mim de que

viver? I

Contraction- tutior: mais forfe pelo recolhimento t

— lerom outros, como lemmo. no caracol. Que fecuadas

polovras I Gronde mol nos vem o todos de não sabermos

recolhcr-nos em nôs mesmos, já que não sempre, pelo
menos ás vezes. quando na crescente da (ribuiocão pre-

cisomos concentror todos os nossas forcas poro resistir

melhor, afé reapporecer o sol da bonon^o, como foz o

coracol.

E a prudencia de que elle é mestre ? Não se raexe

stm primeiro lonc;or os corninhos de fôro, a ver se esto-

rá desimpedido o caminho, peio que outros lhe opplíco-
ram o lemmo ; Non nisi pertentet Her : em fenteandn o

caminhoí Quonfos colomidadcs teriomos evifodo, como

individuos e com collectividade, se a fempo houveramos

colhido do caracol essn lie;oo de prudencia !

E oquelle porficulor de frozer sempre consigo a pro-

pria cosa? Já Hesiodo, poefa grego, lhe chomaro com

feliz compôsfo : phereoico : que Voleriono lafinizou : do-

miporta : poifa-casa: que lera a sua casa consigo í

Nôs não sô a nôo levomos, ao menos no alma.

quondo sohimos, mos quasi a nôo femos jô, maferial-

menfe. Porque o coso em que vivemos é, em regro, do

senhorio; e nôs, como inquilinos, vamos preferindo a

progc o café, o fheatrc .-. . 5e os caracois aos ensinos-

sem um pouquinho de aferro á nossa caso !

Não o diz Piccinello. mas li não sei onde que

Wamba, rei dos godos, fínha por insignias regias uns

caracois, querendo com isfo inculcar, que mois eafimovo

a vida particulor que o publica ! Desgrocadan.ente, com
o ondor do mundo e o advento das democracias moder-

nas, os govcrnos que comem da coisa publica despreza-
ram o symboJo dos caracois ; passorom a observa-lo.

mas desassisdamanfe os governodos, ou desgovernados,
refroindo-se da vida publico, fimorafos como caracois.

Os exfremos são ?empre viciosos. . .

Por ullimo, opezar da lentidão com que se move, é

admiravel e ensinadoro o tenocidade do caraccl. Can-

fou-a em disficos lofipos Jocob Bruck nos seus Emble-

mas, de que doreĩ o ulfimo:

l:n lento quamvis incedat cochlea passu

Tarda tamen tandem culmina celsa subif.

■Cmbora a posso lenfo, o corocol avanr;a devagar
oté as grandes aĩfuras*. pelo que Ihe dicfou um discreto

o lemmo : Ad culmina lente : para o alío devagar I E

sejo esto a Iic;ão ultima que nos prégue o sympofhico
mollusco gosferopode. Por muifo em baixo que nos sin-

famos, rostejondo com 0 venfre por ferro, fîfemos o olfo

e com fenocidode e vigor, sem desonimor com a lentidão
do morcho, subomos I Para nos ajudar veiu o Filho de

De«s do ceu á ferra e subiu do terra ao ceu 1 Ad cuí-
mina lenfel

Commemorada ossim o Resurreir;So do Senhor, a

fodos os meus amigos desejo do fundo d'alma felizes
fesfas e bom frucfo désfes serôes, que, bem medifados

alguma vez por oufra, podem valer muito mora que dois
coracoîs.
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Uisita pastoral a Semelhe

?<^ =^F

Sua Ex." Rev.""> o cominho da pgreja parochial
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Suo Ex.a Rev."la na sua visilo á "Colonio de férios,. do Collegio de S. Thomaz d'Aquino

Vianna do Castello
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As santas mulheres no sepulchro de Jesus

íQuedro de W, A. Bauguereau.i
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^rago
—A pessag. m ^o andor do S_nhor dos Possos no Largo

do Sé no dia 17 de Mai-90 de 1910

Passagem do Polio no Largo da Sé

[Phot. Allian^a.)

O objecfo com que o ferirom era muito duro?

Isso é que eu não posso dizer, senhor Juiz, porque a

agressão foi de noife. . •
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Paginas da guerra Europeia
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QUADROS

xx

Â uma genfil pinfara

OSSOBERBOS

Disse o lyrlo á torrente :
—Como és forte !

Como abelos, mugindo, a immensidão !

Lembras no gesto o roio, e és um frovoo

Na voz. que evoca o Mar, o feu consorte.

Como eu invejo o tua bella sorfe,

Pois que. openos me arronco do botoo,

Curvo-me, coîo, junco o po do chão,

Sem que haja quem me ampare ou me conforfe.

E o torrenle, soberba, nada observa,

Cada vez mois rebrame, mois se alteia . , .

Mas, entretanfo, vem o estio, e fudo enerva,

Tudo calcina, rispido incendeia . . .

E o torrente? E' mais futil do que a herva,

E* uma lagrima apenas sobre a areia.

^

Josê Ago&finho,

ROSA D'ABRIL

A' Ex.ma Snr.a D. Maria Carolina de Castro

e Antas, por querer fazer annos no dia 5—IV . .

I.

■Porque escolheste, Senhora.

N'este mez o vosso dia :

Foi por ter mais a aurora,

E a terra meis alegrio?

pjrque o escolhesfe, Senhora ?

(Não foi por causa d'ourora,

Nem por cousa da ôlegria . ..)

Mos . . . chegam as andorinhas

Do Sul, mysterios frtzendo

De Noivos, de Padasinhas . . .

—Quizeste ouvi las—nascendo !

(Não foram as andorinhas.

Do Sul m/sferios trazendo . . .}»

II.

Então subiram, formosas,

Vozes de em torno, de olem ;

*
—

Porque <_.bril é o mez dos rosas.

Senhora! é o vosso tambem.-

.
. . Porque Abril é o mez das rosos?

E de ouvir essa híirmonia

Enîre os lyrios e os cecens.

— "Rosa d'AbriiI*—me esquecia
De Ihe dor osporebens!

Crosto—Coura.

Teixeira Pinfo.

'^^~CQoo^^'C^O^Pj^r

AMORMORTO
Touí fuil, fou< posse.

VICTOR HUGO

Oh 1 Que longo corlejo. immenso. funerario.

Silencioso. passo a denlro do meu peilo I...

Não cessa de chorar no doloridn leito,

Meu pobre corocão, soturno, sol.tario ....

E' o entcrro do Amor, o rútilo sacrario

Das morlas illusôes, que posso em Dôr desfeito I...

Pobre de mim que n'elle nunco mois deleifo

Minh'almo ogora envolta em gelido sudorio !

Tremo openas me moslra o pensomenlo. tudo

O que sonhei olé que elle morreu. emfim !

Deliro... E o corecôo porece quedor mudo I...

Eoténo moi. latente eu sinlo convulsôes I...

—Que resla d'esse Amor? Apenos vejo em mim.

Um longo desfilor de mortos illusôes

Sonfo Thyrso, Fevereiro de 1918.

<__l\_l*l_|a/V_F T ^ ^~ *_^

~ ._. . (r_7ia na Dogina de versos um sonelo intilulado Na despedide do nosso colaborodor

M,.a-0 nosso~o 2«J™» / guivocos vimo5 onnunciar oos nossos leitores que este senhor nôo é o socer-

JoTrÅÎLrto LeMo ,letabeTé™ primoroso poeto. Repelimos esto
nota porque no ultimo numero soiu com gralhas.
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Plores e puddinq...

Por José Ågosfinho.

Ujfrat^OUBE-O todo o Cosmos. fam-

^»S|^P bem eu mc atrevi a fazer annos

Cfcî|L_lffll em Marco. dias depois d'um an-

CJ*^>^____ niversario querido
—

prohibiram-
me referencias claras — e poucos dias antes

de dois anniversarios festivos como alleluias

no Oriente.

Já aqui fallei do primeiro, e por signal
com referencia á Carlota do Werlher que

Goéthe estragou com morbidez na covardia

d'um romanesco suicidio. Disse, penilente,
como o celebrei com um acrostico e como

para elle me deram lindas, angelicas, flores

certas castellãs, espirituaes e generosas, as

quaes, a meio da rua dos Pellames, têm um so-

lar que é um verdadeiro thesoirode tradicôes,

de arte, de elegancia, de ordem, de belleza

e conforto.

Chamam á vivenda o... Lar da Arte.

Estou expressamente prohibido de dizer

mais. Os anjos e os astros tambem têm as

suas tyrannias.
O que é certo é que fiz annos tres dias

antes que os fizessem uma distincta irmã da

primeira festejada — estou pensando nos es-

plendores de Palmira. a cidade que o impio

Volney reconstruiu em espirito
—« a vene-

randa Mãe das esbeltas castellãs, aquellas a

quem fiz referencia cheia de devoîão e mys-

terio, esmagáda por uma ordem solemne.

*

Piz annos, mas foi uma calamidade que

este anno teve surprezas d'oiro. As mesmas

castellãs gentis innundaram-me de flores qua-
si divinas a muza e tambem a melancolia.

Emfim, a primeira bella festejada. talento e co-

raîão que nunca esgolam a caridade, fez o

mais delicioso dos puddings e pô-lo entre

as flores com tanta arte, dojura e gra?a,

que julguei estar no classico Hymelo, em

extasis. livre do mundo e da prosa, do fel

e das decepcôes.
Isto é muito?

Pois ha mais.

Tres dias depois. desfechava eu um

acrostico horrivel sobre o anniversario da

nobre, elegante e talentosa senhora que lem-

bra irresistivelmenle a cidade de Palmira e

outro sobre o anniversario da veneranda, fi-

dalga e adoravel Mãe das castellãs das flo-

res. . . N'um sô dia, a mesma festa e dois

crimes poeticos! Como eu sou scelerado I

Pois bem.

Não fui chamado aos tribunaes.

Não fui exilado.

Não fui fusilado. . . como parece eviden-

te, indiscutivel.

Mas. . , vingaramse !

*

D. Carlota. . . perdão I a primeira e bella

festejada, vingou-se, elogiando ironicamente

o acrôstico mesquinho.
D. Palmira. . . perdão! a distincta irmã,

vingou-se dizendo, perdida de riso, que não

tinha palavras para agradecer tão bellos

versos. .
.

E emfim, a veneranda, a modelar, a santa

Mãe das castellãs, vingou-se, dando-me dias

depois á vista e ao apre?o a luz. a formo-

sura, a magestade de seu solar, as íelas

auspiciosas d'uma artista de raca,
—descan-

ce a encantadora artista, que mais não di-

go
—musica. recordacôes do passado, singe-

lezas angelicas
—

longe de mim fallar d uma

graciosa consfipada— a affabilidade d um

ancião fidalgo, e... e... ainda... um tnimo di-

gno de sybaritas e artistas.

Advinharam. Não advinharam?

Pois foi, entre flores. pratas e crystaes,
mais um excellente pudding. muitos e finos

dôces, n'um chá principesco. . . e ludo (os

dôces) confeccionado pela mão graciosa e

generosa da castellã das telas, das flores,

da Arte I . . .

Que vinganca I

Mas lanto estas lindas fidalgas, como as

primeiras— pois tambem o são de ra£a, e

pela Arte e gentileza
—

me eslão impondo o

silencio e tambem o extasis. . . Silencio. pois,
e extasis. Quem pôde desobedecer a estrel-

las?
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