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DOS SENHOMOS D'AFRICA...

A novela e o romance coloniais

A Chaves de Almeida

No catálogo variegado das nossas li- ®
vos, de aspectos seductores — formando

vrarias editoras, pejados de tantos Iivos ;, na imprimadura geral dos costumes, meios

sem valôr, sô muito raramente é possivel © sociais e paisagens da Africa, da Asia e

da America, um embrechado

dos mais ricos — nôs, votamos

ao abandono tudo isso, e nos

meios literarios, onde aliaz as

colonias sô mui escassamente

são conhecidas pelos livrinhos

de geografia das escolas prima-

rias, ignoram-se os filôes reful-

gentes e ubérrimos que os nos-

sos dominios de alem-mar ofe-

recem fartamente aos homens

de arte, e continúa a viver-se

para o parturejo de obrinhas

párvoas, de um maneirismo que

pede o bom exito aos futuris-

mos alarves, aos saudosismos

choramingas ou ås derrancadas

VIZEU — S. Ex.a o Snr. Presidente da Republica,
saindo dos Correios e Telegralos depois de

inaugurar as comunicagôes telelon:cas

com Lisboa,

lobrigar Iombáda ou texto que

revelem preocupacôes literarias

sobre motivos da vida colonial,

e entre os que surdem, de tem-

pos a tempos, a mor parte dei-

xa arrependidos os comprado-

res. Este juizo não é sô meu.

Quantas vezes, falando com

amigos não bôtos do senso

da arte, coincidimos nesta cons.

tatacão !

Ao contrario do que suce.

de nas bibliografias francêsas

e inglêsas, acusando produgôes
literarias sobre têmas exôticos

que nos deixam hesiíantes na

escôlha, nôs, com uma tradicão florente de

epopeias, com uma vida colonial que em

todas as partidas do mundo é cheia de in-

comparaveis figuras, de quadros impressi- © tologias de teatro anatomico

VIZEU — Festa de Santo Antonio — S. Ex.a o Snr. Presidente da Republica condecorando com

o grau de Cavaleiro da Torre e Espada a Bandeira dos Bombeiros Voluntarios de Vlzeu.

® nevroses dos estupefacientes, quando não

explora a depravacão do gosto publico pe-

la pintura dos vicios violentos ou das tera-
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O paragrafo é longo, mas tive de en-

feixar nele todos os elementos em litigio

para que (postos a salvo os Mestres da

lingua lusa ainda vivos) o leitor houvesse

em sua presenca a rotina teimosa e fatigan-
te e o pretenciosismo impertinente que ven-

ceram, com propositado desleixo, nos cam-

pos da literatura nacional, os preciosos tê-

mas coloniais.

Volto num instante meus olhos ås es-

tantes mais proximas no gabinête onde es-

crevo, e lá topo o Au Moghreb parmi les

fleurs de A. Barthou ao lado desse extraor-

dinario volume que é Les hommes nouveaux

de Farrére, dos livros subjectivadores e im-

pressionistas de Loti, das Fiêvres d'Afrique
de Charbonneux, do Roman Colonial de

Leblonde, do Ulysse, cafre do mesmo autor,

das Ames exotiques de Rauville, da Tache

noire de Michel, do Batouala e do Kofi, e

de uns pares dessas interessantes novelas

inglezas em que os modernos escritores da

grande Cartago hodierna, nas peugádas do

Kip-Iinh dos dois The Jungle boock e do

From sea to sea, sabem dosear com perfei--

qão as emocôes, sublinhar rapidamente as

psicologias e condensar os descritivos dos

costumes exôticos.

s
I lunga de Hipôlito Raposo (quanto a mim, o

unico livro em que foi tentada a serio a

psicologia colonial), a Africa Portentosa de

MANGUALDE — S. Ex.a o Snr. Presidenie da Republica na estagão
de Mangualde entre o Ex.mo Snr. Tenente Coronel Mateus

e Coronel Nunes Pompilio,momentos antes da

sua partida para Lisboa.

©E nôs ? A custo contamos actualmen-

te o delicioso Tropa d'Africa de Carlos Sel-

vagem e o volume de Cértima que lhe é

muito inferior em arte, o soberbo Ana-â-Ka- ® apurasse e anotasse segundo o meu criterio

VIZEU — Festas de S. Antonio — S. Ex.a o Snr.
Presidente da Republica passando revista ao

ffl Nucleo de Vizeu do C. N. S. na parada.

Sousa Dias cujas crônicas da vida

angolana ficam em justo relêvo

os trez Iivros de Brito Camacho

que são uma larga reportagem
com aziumada charge e talento

mas sem análise, e um que outro

trecho de Gongalves no Quadrado
da Mângua. A novela falha por

completo. A Zambeziana, de São

Bruno, recemaparecida, não chega
a impiessionar.

Ao primeiro concurso de lite-

ratura colonial enviou um jovem
e inteligente jornalista de Bengue-
la, José Ralph Côrte-Real Delgado,
um volumesinho tentando debuxar

no scenario daquela tão caracteris-

tica cidade angolana, a dolorosa

posicão do mestico entre o euro-

peu e o nativo, na transparencia de um

enrêdo de apaixonados amôres. Li-o atenta-

mente porque o seu autôr me pediu que Ihe
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Manifestamente, ele acusáva as hesitacôes ® e talvez ardentes Iagrimas, quando a visão

dos primeiros passos, carecia de colorido

africano no desenho de alguns quadros

e faltava-lhe o equilibrio, o justo termo. «

do regresso â patria Ihe é furtada pelas in-

clemencias da vida !

Na trama da novela a alma do negro

há-de passar, ao grande sol

tropical dos primitivos, núa co-

mo os corpos robustos que ela

anima, com aquele engenho

simplificado que essencialmente

assemelha as suas iniciativas

ås dos castôres, e que tantas

vezes, ante certas frases, dan_

sas, habitos e rasgos, nos for-

múla o perturbante problema

de saber se o preto é sêr que

inacabou o desenvolvimento

mas capaz de o proseguir, ou

uma retrogradacão degeneres-
cente.

VIZEU — Festas a Santo Antonio — S. Ex.a o Presidente da Republica,
descerra o Monumento aos Mortos da Grande Guerra.

No entanto, ao menos por estímulo, aquele ®

tentâme generoso em que havia muito da

realidade, qui^á vivida pelo mogo autôr,

nunca deveria ter sido, como foi, repudia-

do no concurso. José Ralph fôra feliz em

certos lances e, acima de tudo, procurára

na literatura exotica o género que mais

promessas acéna a quem sincera e afinca-

damente se Ihe dedica: a novela.

Na verdade sô nela poderão defron-

tar-se plenamente os contrastes, embora

crús por vezes, da vida áspera, das paixôes

ardidas, das victorias e dos sucumbimen-

tos, dos costumes e dos gestos em liberda-

de, nestas terras de tontura e de lucta em

que o sangue lateja quente de bravura, sob

as excitagôes da conquista, do amôr e da

morte.

Nas suas páginas, o colono há-de apa-

recer como ele é, com qualquer coisa de

herculeo na indomicidade de que logo o

arma a imorredoira saudade dos seus lares,

para que arroste contra as dificuldades e

ameacas e alfim venham a v\ngar os seus

esforcos ; nessa sensacão de sêr livre longe

das convencôes, da qual, mesmo nos seus

defeitos ou abusos, ele fará um apanagio

proprio, porque Ihe custa gôtas de suores, g

Ao Iado dele, o mulato co-

lonial, inculpado de haver sur-

gido entre o negro e o branco,

criatura no comum aborrida

VIZEU.— S. Ex.a o Presidente da Republica, no

pedestal do monumento aos Mortos da Grande

Guerra, corresponde á continencia prestada pelas
tropas, nucleo do C. N. S. de Vizeu, Bombeiros

Voluntarios de Coimbra, S. Pedro, Vouzela e Vizeu,
e povo que destila. perante o monumento.
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por um e pelo outro e marcada pelos de-

feitos de ambos numa especie de linfatismo

entre moral e fisico, sempre roída, na estei-

ra das colonisacôes, por uma surda revolta

de desherdado, acicatada pela inteligencia
assimiladora e pronta que no geral caracte-

risa o mestico, e que tantas vezes Ihe pro-

porciona fazer triunfar, nas reparticôes pu-

blicas, na literatura, na politica e nas cate-

dras, ao impulso de um desejo justificado
e permanente, a desforra da sua condicão

de quasi bastardía.

Todavia a novela não poderá valêr,

se o seu autôr não adivinhar nem descobrir

no choque das ragas, nas circunstancias do

meio, nas relacôes sociais, na psicologia
dos personagens, sob estes céus de enfeiti-

^amento, e até nos aspectos das paisagens

grandiosas, o ponto exacto em que a dire-

ctriz da moral, cruza com a vida colonial ;

se ele não der por feliz remate å sua obra

o alto sentido espiritual das crises que es-

tudou, se não arrancar para a acalentadora

lareira da caridade piedosa todas as figuras
do scenario africano, colonos negros e mes-

ti?os, salvando-as da ambiencia sem ar a

que as forca o strugle material da colonisa-

cão, como a um fatalismo irremissivel, —

victimas da febre devoradora que sobre a

terra virgem empolga os corpos e tortura

as almas na dupla garra da voluptuosidade

e da ambicão.

...Há trez anos, quando por uma be-

la manhã de maio, em servi^o profissional,

um auto veloz me levava do Huambo ao

fertilissimo vale do Quéve, dei com os

olhos, å direita, entre duas arvores gigan-

tescas, numa cruz tôsca de pedra, alta e de

largos bracos, assinalando uma sepultura.

Pedi que parassemos e desci.

O bom amigo que me acompanhava,

explicou-me a morte do português que ali

jazia, encontrado exânime naquele desvão

solitario, sem se saber porquê. A salalé er-

guêra sobre o coval um longo montículo de

caprichosas arcarias, e hervacais hirsutos

emaranhavam em volta uma escura rêde

protectora. Era na assomada de um cêrro

donde se descia por indescritiveis cami-

nhos para o Ieito do vale, coberto de lez a

lez de um esmeraldino tapête de trigais,

em que resaltava a caia^ão da casa da fa-

zenda.

E horas depois, ao avistar da varanda

da residencia o cruzeiro, de encontro ao

céu, lá em cima, sob o docel das ramarias,
â luz da tarde, puz-me a meditar mais uma

vez na vigilancia tutelar, na pacificadora
docura e na amoravel piedade que a Cruz

trazia e derramava (um pouco como as al-

minhas nas estradas e caminhos das nos-

sas lindas aldeias) aos trabalhos, âs dôres,
âs esperangas e aos desenganos dos portu-

guêses que acudiram å voz da Africa lon-

ginqua para continuarem a obra secular de

fazer dela o berco de um mundo novo, å

gloria de Portugal.
Ah ! a ligão daquele pobre cruzeiro se-

pulcral ao abandono !. . .

Como a civilisacão, a novela colonial

não pode dispensar o Evangelho. Sem ele,
o realismo, necessário ao seu entrecho, se-

ria apenas um quadro hostil, recortado nu-

ma terra sem horisontes.

A fé, e o dever em Africa, são afinal

as supremas e quasi as unicas razôes de re-

sistir. . .

Francisco Vellozo.

VISEU — Festas de Santo Antonio — S. Ex.a o

Snr. Presidente da Republica e o Ex.m0

55 Ministro da Justiga na parada.
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Vizeu, a antiquissima cidade,

cuja fundagâo se atribue aos turbudos,
teve, no mez de Junho, as suhs festas

em honra de Santo Antonio. Este ano,

essa festa teve grande vulto, e uma

imponencia de grandiosidade, pela va-

riedade do seu magnifico programa
Por ocasião das festas foi ali o

ilustre Presidente da Republica, que
foi íestivamente recebido pelos habitan-
tes da velha cidade de Vizeu.

A Catedral deNantes

s

VIZEU — Festas da cidade — Batismo do stadium de Vizeu pelos
jogadores que representaram Portugal nas Oiimpiadas.

Pela reportagem do

nosso obsequioso colabora-

dor, se mostra a imponencia

Dizem os historiadores que a catedral

de Nontes foi construida no mesmo logar
em que S. Claro, no fim do primeiro seculo

da éra cristã, ergueu um oratorio destinado

a encerrar um dos pregos com que foi cru"

cificado S. Pedro. Proclamado o edito em

virtude do qual Constantino reconhecia o

cristianismo, os bispos de Nantes ordena-

ram a edificacão de uma igreja mais vasta,
á qual sucedeu a soberba catedral consar

grada, no ano 568, por S. Felix, então bis-

po de Nantes. Ela era considerada a maior

maravilha cla época. Saqueada
em 843, quando os normandos

invadiram a cidade, restaurada
mais tarde, foi, em 908, incen-
diada pelos barbaros. Sô no

fim do seculo XI, o bispo Béné-

dict a reconstruiu, no estilo ro-

mano.

No novo templo, uma ca-

pela foi especialmente reserva-

da á veneracão das reliquias do

bispo Gohard que, em 1095,
o papa Urbano II havia canoni-

sado.

No seculo XIII, o bispo
Geoffroy modificou o aspecto
do monumento, com a adjun-
cgão de uma torre, que se in-

cendiou em 1415.

Dezenove anos mais tarde,

João V, duque de Bretanha, co-

e a grandiosidade das festas

de Vizeu em honra de Santo

Antonio.

■b.K"

A imagem mais completa da

sociedade é um campo de trigo pro"

ximo a ser segado : as espigas mais

vasias e os espíritos mais insignifi-
cantes e frivolos são os que erguem

org ulhosamente a cabega.

O homem se julga sempre mais

do que é, e se estima mais do que ,

vale. VIZEU — A briosa academia nas Festas.
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locou a primeira pedra da catedral que ain- p
da hoje é admirada. No portico lê-se esta

inscripgão :

L'an mil quatre cent trente quatre
A my-avril sans moult rabattre,
Au portail de cette église
Fut la premicre pierre assise.

ESPOZENDE — Avenida Barros Lima, vendo-se ao fundo a Capelmha de
Nossa Senhora da Saude. em cujo local se efectua nos proximos

dias 13, 14 e 15 de Agosto a tradicional romana.

Um documento publicado pelo Sr. de ®

la Bourderie nos indica que o constructor

do novo edificio se chamava Mathurin

Rodier.

A edificacão do monumento continuou

lentamente, pois as grandes abobadas so

foram encetadas em 1618. Em 1650, o ar-

quitecto Hélie Brosset empreendeu uma se-

rie de trabalhos importantes, destinados a

terminal-o, mas essas obras foram abando-

nadas, e durante dois seculos, sô se prati-
caram na catedral trabalhos de ordem se-

cundaria.

Erigida no estilo gôtico do decimo

quinto seculo, a catedral de Nantes mede,
interiormente, 37 m. 50 de altura sob a

abobada, 32 m. de largura e 102 m. de

comprimento.
Nos seculos XVI e XVII, a sua arquite-

tura interior sofreu modificagôes. Assim, em
1616, foi feito um arco imenso no estilo da

Renascenga-
Desde 14 de Abril de 1434, data da

colocacão da primeira pedra pelo duque
JoSo V, na grande catedral tem repercutido
a voz de ilustres oradores sagrados.

Num estudo historico desse monumen-

to, são citados os nomes de soberanos e

homens de Estado que ali assistiram a cere-

monias religiosas. Entre eles Luiz XII, Fran-

cisco I, Carlos IX, Maria Stuart, Henri-

que IV, Luiz XIII, Ana d'Austria, Richelieu,
Luíz XIV e Jacques II.

S. Bernardo, S. Dominico e S. Vicente
Perner ai fizeram ouvir a sua palavra ar-

dente; notaveis pregadores dos tempos mo-
dernos segu.ram o seu exemplo: citariamos
os bispos Dupanloup e Freppel.

Durante a revolucão, os altares, os

quadros e todos os tesouros foram des-
truidos. A igreja foi transfor-

mada em arsenal. Depois, ce-
lebrou-se aí a festa da dcusa

Razão.

Apôs a proclamagão de
25 de Abril de 1802, na qual
Bonaparte restabelecia a reli-

gião catolica, a catedral foi

restituida ao culto. E a 14

de Agosto, houve a primeira
ceremonia.

Em 1838 comecaram os

trabalhos de restauragão.
0 interior do templo en-

cerra o magnifico tumulo de

Francisco II e de Margarida
de Foix, considerado um dos
mais belos especimens da es-

cultura franceza; o sarcofago
do general de Lamoriciêre,
obra notavel de Paulo Du-

CASO^RÁRO - A Snr.a Mana dos Santos Vieira, de
89 anos, natural de Fão (Espozende) com a sua

prôle: Hlha, neta, bisnetos e tataraneto (o que es-

tá ao colo). Encontra-se rija e forte, nunca tomou
remedio algum, íaz longas caminhadas sem can-

saco e diz que tem fé em Deus que ainda há-de
assistir ao nascimento do quarataneto.
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bois. Quatro figuras alegoricas, a Forca, a

Caridade, a Fé e a Meditagão, adornam o

mausoleu do heroi de Constantina, que foi

construido com marmores oferecidos pelo
papa Pio IX.

A fachada, que tem um aspecto gran-

dioso, é flanqueada de varias torres quadra-
das. Gracas ao consideravel poder adquirido
pela séde episcopal, desde o quarto seculo

os bispos de Nantes eram senhores sobera-

65
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nos da cidade, que governaram até á epoca

feudal. A cidade foi mais tarde escolhidaf

para ponto de reunião de varios concilios,

O monumento, que conserva ainda a

Iembranca dessa supremacia, ergue a 6$

metros de altura as duas torres massicasr

que são, no ponto de vista da arquitecturar
as mais dignas de mencão de toda a Bre-<

tanha.

A PERSEGOICÃO RELIGIOSA NA CHINA

vou contar alguns pormenores do

drama de 25 da Dezembro ultimo na Mis-

são de Si-An-Fu. Residem ali cinco Missio-

narios, seis Missionarias Franciscanas de

Maria, e 17 Irmãs Terceiras chinezas; além

disso ha uma escola para meninas e outra

para rapazes.

ffi

VANDALISHO BOLCHEVISTA

E'
com o coracão cheio de tristeza que

© rios a pôr-se em seguro em casa de familiay
vnn rnnbr alonin<: nnrmpnnrpc Hn amÍgaS. Foi 0 que lheS Valdl para CSCapa^

rem aos maus tratos daqueles energúmenos
Felizmente tinham podido guardar em sitio

seguro o Santissimo Sacramento.

Devastada a igreja, dirigiram-se á resi-

dencia onde fizeram as mesmas proezas. Sfr
os muros ficaram de pé.

Veio depois a vez das Irmãs Francisea-

nas.

Muitos estudantes de am-

bos os sexos entraram aos gri-
tos na capela onde as Irmãs

se tinham refugiado com as-

suas alunas para escapar aa

furor daquela chusma. A su-

periora e sacristã tiveram ape-
nas tempo de retirar o Santis-

simo Sacramento do Sacrárior
- escondendo cada qual no seit

bolso uma píxide e dirigiram-
se para a rua em busca da ca-

sa das Irmãs chinezas. Na rua

não havia ninguem, mas enr

breve se viram rodeadas de

uma malta feroz armados de

paus em atitude de as espan-
carem. Mas algumas pessoas
vendo os apuros e a angústia
das pobres Irmãs socorreram-

nas contra os golpes.

Quizeram então buscar

abrigo em casa de familias co-

nhecidas, mas nenhuma porta se abriu, e

voltaram ao seu convento. Que espectaculof
Imagens, estátuas, sacrário, quadros da Via-

Sacra, etc, tudo feito em peda^os. Ao en*

trar no convento a superiora recebeu uma

paulada na cabeca, que tivera sido mortaf
se não fosse aparada por um estudante.

Tres Irmãs faltaram á chamada bem

ACORES Uma das boas estradas da Ilha Terceira.

(l-'ot. Amador Humberto Lima).

No dia 25 de Dezembro, ás 4 horas e

meia, uns vinte estudantes penetraram na

Igreja e comecaram a injuriar os cristãos, a

estragar todos os objectos do culto: cruci-

fixo, imagens, presépio, sacrário, etc. 0

grupo foi aumentando de modo que em

breve havia mais de cem estudantes, e en-

tre eles muitas raparigas.
Os cristãos aconselharam os Missiona-

■53

a como muitas alunas ; outras tiveram de ser
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pensadas por ter a cabeca toda em sangue.
©

<Quando tudo tinha já sido destruido um

pelotão de soldados reconduziu as tres Ir-

mSs que tinham sido arrancadas por eles ás

mSos da estudantada. Os soldados prome-

teram proteger a casa mas á tarde nenhum

apareceu. Mau indicio! Um amigo da casa

foi aconselhar as Irmãs que se disfarcassem.

Segundo a ordem recebida, a superiora di-

rigiu-se com toda a comunidade para a ca-

pela e, depois de feitas as oracôes da noite,
e feito por todas um bom acto de contricão,
arredou a porta quebrada do sacrário e com

a comogão que é facil de compreender co-

mungou ela e distribuiu a todas as Irmãs e

alunas a sagrada Eucaristia. Com o escuro

da noite o R. P. Gregorio Hou pôde dirigir-
se a casa delas, impoz-Ihes que mudassem

de vestido e que saíssem imediatamente de

casa porque havia intencão de lhes tirar a

vida. Assim o fizeram e por caminhos escu-

ros fôram a abrigar-se em casa de uma fa-

milia de novos e fervorosos cristãos.

Os Missionarios, que se esconderam

em casa de amigos, informam-nos por pes-

soas de seguranca, da marcha que tomam

os acontecimentos. Aproveitando-me das

boas disposicôes do general Ma, maometa-

no, para com a Igreja Catolica, escrevi-lhe

uma carta suplicando-o que proteja as nos-

sas igrejas ao norte do rio Wei. Escrevi

tambem ao governador de Si-An-Fu dizen-

do-lhe que se ele cuidava que a Missão Ca-

tolica era culpada, a seus olhos, de algum
crime, ele podia citar os acusados perante o

tribunal ; mas que não podia ele entregar
tanta gente sem causa á mercê de uns cen-

tenares de malfeitores, e que estavamos

dispostos a entrar em relacôes com ele em

Si-An-Fu.
O general maometano, mostrou-nos a

sua boa vontade, impedindo que se repe-

tissem em San-Yen as mesmas scenas.

Quanto a Si-An-Fu o mesmo general dizia

que o governador ia tratar do assunto.

Efectivamente, no dia 26 de Dezembro,
durante a noite, mais de cem estudantes

foram apanhados de surpreza na sua escola,
e levados para a cadeia. Espera-se agora a

decisão do generalissimo Fong para termo

deste incidente. Visto o espirito que anima

as autoridades locais, não temos grande es-

peranca de ver alvorecer melhores dias.

Deus Nosso Senhor venha em nosso

auxilio, e aceite todos os nossos sofrimentos

para dar aos nossos inimigos a graca da

conversão. Segundo se diz, o Ministro da

Instrucão Publica é o instigador destas de-

sordens com o fim de forcar os Missiona-

rios catolicos a sair da região como tiveram

de o fazer os protestantes, para ocuparem

as nossas escolas onde tinhamos as alunas ®

das melhores familias da cidade. Talvez
isso tenha provocado inveja.

Em todo o caso o espirito dos estudan-
tes é deveras diabôlico: manifesta-se pelos
inumeraveis panfletos que continuamente
andam fixando em todas as esquinas nos

quais declaram querer destruir a religião
catolica, não sô na cidade mas tambem nas

aldeias. Se a autoridade continua a ficar

nas mãos da estudantada, a este resultado

chegaremos. Mas esperamos que Deus te-

nha compaixão desta pobre China e dos

males faca sair o bem».

Ao lado desta comunicacão sobre os

atropclos de Si-An-Fu encontramos no Bole-

tin de Pékin outras noticias que mostram

como por toda a parte com mais ou menos

ferocidade os Missionarios teem sido maltra-

tados.

Em Hai-Nam um Missionario foi bar-

baramente assassinado por soldados quando
intentava salvar duas pobres raparigas que
eles tinham capturado.

Em Wan-An, onde na Páscoa do ano

passado foi martirizado o R. P. José Hou,
reina igualmente o terror vermelho. Uma

carta de um Missionario relata :

«Todos os dias ha pilhagem, incendios
e mortes, algumas vezes com requintes de

crueldade bárbara. Cortam em pedacos os

corpos dos executados, arrancam-lhes o co-

ragão e dividem tudo entre si e devoram.

Para ser declarado anti-comunista basta

manifestar alguma repugnancia por este...

alimento. Os que deixam transparecer esta

repugnancia são condenados á morte...

Estes malfeitores são verdadeiros demônios.

Morrem em grande numero mas não des-

armam. Dizem eles que querem conquistar
o mundo inteiro e obrigar todos os povos
a abracar o comunismo como eles, e que

querem destruir tudo para reconstruir de

novo segundo o seu sistema !».

Muitas vezes o sucesso dos comunistas

é devido á cooperacão das tropas regulares,
subornadas. Outro Missionario descreve as-

sim o seu éxodo de Wan-An : «Parece que
o que determinou a retirada das tropas foi

um telegrama... anunciando que dois re-

gimentos dos arredores de Lougtsuen tinham

sido subornadas pelos bandidos de Wan-An

e que tendo já tomado Lougtsuen se diri-

giam a atacar Wan-An. Estavamos apenas
a uns lis da cidade quando ouvimos já
troar o canhão. Barcas carregadas de bandi-

dos atravessaram logo o rio para o assalto

da cidade e comecou imediatamente o sa-

queio. Muitas embarcacôes cheias de fugi-
tivos e carregadas de objectos, não tendo

conseguido desamarrar a tempo fôram captu-
radas e saqueadas; muitos dos nossos cris-

tãos e gente de servico tinham metido nes-
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tas barcas o que possuiam de mais precio-
so. A grande custo consegui salvar tres

cargas de objectos e dois orfãos, tomando,

a cavalo comigo, um deles que não podia
andar.

«Que scenas desoladoras durante este

exodo interminavel de uma populacão in-

teira por caminhos cheios de lama e por

um tempo abominavel durante esta longa
estirada de Wan-An até Loangkow. Nele se

gastou toda a tarde do dia 9 (de Janeiro) e

a escura noite que se lhe seguiu. Os assal-

tantes a partir desse dia comegaram a car

nificina na cidade, lan^arain o fogo em va-

rios pontos e queimaram a Missão Catolica.

Um quarto de hora mais que me tivesse

demorado, lá teria ficado com todo o meu

pessoal !». ffl

Quem escreveu estas linhas foi o mesma

Missionario que recolheu no ano passado as

reliquias dos martires R. P. José Hou e seu

creado. Aqui mais perto de nôs nos Vicaria-

tos visinhos, de Hong-Koong e Swatow, a

leste do Kwang-Tung, ha casos identicos.

Cristandades completamente destruidas. Al-

guns cristãos fugidos destas regiôes encon-

trei eu que tinham perdido pais e irmãos,

mas contentes por conservarem o tesoiro

da fé.
E' consoladora esta assercão de S. Ex.a

Rev.ma o Sr. Bispo Valtoria, Vigario Apos-
tolico de Hong-Kong: Entre os nossos

cristãos assassinados «ha verdadeiros mar-

tires da Fé». E é tambem consolador o faciíf
de a Igreja ter aumentado na China.

JOÃO DE DEUS RAMALHO.

-m&-~

O OLHO ELECTRICO
63

Um sabio russo, o professor J. H.

Rossing, do Instituto Technologico de

S. Petersburgo, inventou um aparelho

optico electrico, que permite descobrir,

com uma exactidão absoluta, as pertur-

bagôes e as lesôes do estomago, os

segredos das profundidades do mar,

os misterios dos interior dos vulcôes,

com tanta precisão como se eles apre-

sentassem å vista ordinaria a revela-

gão dos seus arcanos.

A invengão é baseada sobre a re-

cente descoberta das propriedades dos

raios cathodicos, que são influenciados

e postos em movimento sob o impulso

duma corrente electrica.

O meio submetido ao exame im-

prime-se sobre um espelho rotativo que

está numa das extremidades da linha

optica, e a imagem reproduz-se electri-

camente na outra extremidade, por

meio dos raios cathodicos acionando

um tinteiro fluorescente.
®

Este aparelho pode ser descidc*

ao fundo do oceano, do estomago ou

duma chaminé vulcanica como se fosse

uma sonda, de maneira a vêr-se distin-

tamente o que se passa aí, mesmo enr

obscuridade.

O mesmo processo poderá ser

aplicado â exploracão visual das minas

com o fim de prevenir uma catastrof&

ou de determinar o local onde os ope~

rarios estão sepultados vivos.

Este aparelho prestará grandes

servigos nos trabalhos industriais, na

arte militar, na arte naval, e em muitas-

outras aplicagôes. O professor Rosing

compara o seu aparelho a um telesco-

pio electrico, tendo duas secgôes ou

estagôes ligadas por fios electricos.

O olho electrico realisa a maquina

imaginaria de Vells, com a qual um

dos herois de Julio Verne inglez visita,

no seio do Atlantico, as criaturas fabu-

losas que supôe serem os antepassados

ichtyologicos do homem.
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£M F0NTEB0A-6SP0ZENDE
® mog©s dlai omstiruĸjô©

Na freguezia de Fonteboa, conce- 63 tariado pelos srs. Augusto Ramôa, ins-

Iho de Espozende realisou-se ultima-

mente a inauguracão da Escola Oficial

daquela freguezia, o que constituiu um

acontecimento de vulto para os povos

4Ía mesma freguezia. ®

pector escolar do circulo de Barcelos e

tenente Barros Lima, presidente da Ca-

mara de Espozende.

Todo o vasto salão se encheu com-

pletamente pela enorme concorrencia

A BRI0SA C0MISSÃ0 QUE LEV0U A EFEITO 0 GRANDE MELHORAMENTO — Sentados da

esquerda para a direita: Fernando Fernandes Pereira da Vinha, José de Azevedo

Arantes, a professora D. Margarida Lopes da Silva, Manuel Joaquim
Pereira, José Fernandes de Campos e de pé Antonio Fernandes

Escrivães e a Snr.a D. Ámalia Lopes da Silva.

(Cluhé D. Costj.)

Foi um dia de vivo regosijo.

A' sessão inaugural da escola, que

se efectuou no grande salão do edificio

especialmente reconstruido, presidiu o

sr. capitão José Ribeiro Barbosa, ilustre

g-overnador civil deste districto, secre-

© de povo, que assim, se associou áquela

manifestagão de justificado regosijo pela

creacão da sua escola oficial.

éém^
»
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A oracjão dos inoeentes

Tereza, viuva dum pobre jorna-

leiro, tinha cinco filhos, e, para susten-

tal-os, nada mais tinha que o trabalho

do seu braco.

Certa manhã, deu ela a cada um

dos tres mais velhinhos, que iam â es-

cola uma fatia de pão negro, dizendo-

lhes:

—

Tomai, meus filhos, é tudo

quanto ha em casa. Bem podeis pedir a

Deus e a Nosso Senhor Jesus Cristo,

pai da infancia, que venham em nosso

63

ffl

lembrou-se da recomendagâo de sua'

mãe e entrou, indo ajoelhar-se sobre os

degraus do altar onde estava o Sacrario.

Não vendo ninguem e crendo que esta*

va sô, se pôs a rezar em voz alta, dest*

maneira :

«Oh Jesus, que tanto amais os pe-

queninos! Vinde em nosso auxilio; sô-

mos cinco irmãos e a nossa pobre mãe

já não tem nada para nos dar. Não tem

carne, nem pão, nem um ovo sequer,

Prometestes socorrer-nos se Vol-o pe-^

dissemos; venho pedir-vos que nos deis-

de comer e a nossa mãe».

Foram os dois rapazinhos dali para
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EM F0NTEB0A — ESPOZENDE — Um grupo de assistentes å inauguragão da Escola Oficial.

auxilio: não tenho carne, nem pão, nem

um ovo sequer, e não sei que hei de

dar-vos de comer. Ide, filhos ; Deus

disse : Invocai-me em vossas necessidades,

que eu vos socorrerei; pedi-lhe, filhos,

que nos socorra.

O mais velho dos filhos de Tereza,

que se chamava Carlos, apenas tinha

oito anos, levava pela mão a Teodoro,

que era o terceiro daquela irmandade

de orfãos, que não tinha mais de cinco

anos, e ia muito aflicto. Passando pela

Egreja viu que a porta estava aberta,

a escola e voltaram para casa, segundo
era costume á hora de comer.

Entrando em casa, viram logo dois

pães grandes, um pedago de carne co-

sida e um cestinho com ovos.

—Oh mãe! exclamou Carlos, Deus
ouviu-nos! Foi algum anjo que trouxe

tudo isto?

—Deus ouviu a tua oracão, simr
meu filho; mas não precisa dos seus

anjos do céo para mandar-nos socorrer,

quando tem os seus ministros na terra.

s Quando tu estavas rezando diante do
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altar do Santissimo, o sr. padre cura te

•estava ouvindo; compadeceu-se da nos-

sa pobreza e prometeu arranjar-me tra-

balho bastante lucrativo, e para nos

suprirmos entretanto, me deu dois mil

réis, com o que eu comprei o que vez

sobre a meza ; creio que para o futuro

nada nos faltará. Ajoelhemo-nos agora,
meus filhos, e demos gragas a Deus que

sempre socorre os desgracados quando
o invocam cheios de confianga.

Terminada a prece daquele familia

de inocentes, acabou de abrir-se a por-

ta, que estava meia cerrada, e entrou o

padre cura, chorando de alegria por ver

as homenagens da inocencia rendidas á

Divindade. Abengoou o ranchinho e

disse:

—Sr.a Tereza, tem trabalho certo

e boa paga e habitagão em casa da

Morgadinha da rua da Fonte, do dia de

S. Vicente em diante.

Mãe e filhos correram todos a bei-

jar a mão do bom pastor, verdadeiro

ministro do Divino Mestre.

Era um quadro admiravel !

0 ARTISTA E A SUA SENHORIA

Uma senhora idosa possuia apenas

uma pequena casa, cujo rendimento sô

chegava para ir vivendo ; tinha alugado
um quarto a um joven artista, homem

de animo e inteligencia, e tambem ho-

mem de probidade. Infelizmente faltou-

Ihe o trabalho em consequencia de uma

doenca, e o artista achou-se devendo a

renda da casa, sem dinheiro, e demais

com a triste preocupagão do futuro, não

tanto pelo que lhe dizia pessoalmente

respeito, como por causa de sua mulher,
seu filho e seu pai, velho e cego, pelo

qual se desvelava com verdadeira pie-
dade filial, e tambem por causa de sua

joven irmã. Seria possivel que a Provi-

dencia abandonasse tanta dedicagão?
Passados alguns dias de anciedade,

ofereceram trabalho ao artista, mas era

preciso ir procural-o ao fundo da Ale-

manha, expatriar-se, deixar familia,

amigos, toda a sua felicidade porque sô

lhe pagavam a sua viagem pessoal. Mas

separar-se de seu pai, de sua mulher,
de seu filho, o sacritĩcio era superior ás
suas forgas, e para os levar todos com-

sigo, e o trem de casa, isso nSo se faria

por menos de 900 francos.

A senhoria vai visital-o, talver por
causa da renda atrazada, e o artista con-

ta-lhe a dificuldade em que se acha, e

a pena de não poder aproveitar a oca-

sião de tentar fortuna. A velha ouve-o

até ao fim, e então pegando-lhe nas

mãos, diz-lhe com voz maternal : < Es-

pera, rapaz, espera (ela tratava por tu

todos os seus inquilinos), eu posso va-

ler-te, não te aflijas mais!». Depois sai

arrebatadamente, e quando voltou, poz
em cima da meza 900 francos, dizendo:
— «Aí tens, meu filho, para as despezas;
e agora, boa viagem».

— Mas, minha senhora, diz o ar-

tista comovido, vôs conheceis-me ape-
nas. não sei se voltarei, quando, e co-

mo poderei pagar-vos?...

— Eu conheco-te como bom filho,
bom pai, e bom marido, e Deus neces-
sariamente hade proteger-te. De resto,

faga-se a sua santa vontade, e não nos

inquietemos a respeito do futuro! Ar-

ranja as tuas malas, e pagar-me-hás se

poderes, e quando poderes. Sê feliz!...

O artista pega no dinheiro, e cuida

nos preparativos de viagem ; mas no dia

seguinte encomendam-lhe uma obra,

depois outra, e outra; em uma palavra,
a abundancia do trabalho permitiu ao

artista que ficasse, e que podesse pagar
á generosa senhoria, cuja memoria con-

conservou com agradecimento até á

morte, e seus filhos tambem a não es-

queceram. Como poderiam esquecer-se,

sabendo, que para ajudar o artista, a boa
velha tinha empenhado o relogio e ca-

dêa, algumas joias e prata, enfim, tudo

quanto tinha? Não é isto admiravel?

ffl
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Os serenos na Hespanha

Remontam a 1777, e são guardas
nocturnos á imitagão dos watchanens de

Londres, incumbidos de correrem as

ruas de noite, prevenindo os proprieta-
rios ou inquilinos das casas cujas por-

tas encontram abertas ; dão luz a

quem lh'a pede ; alumiam e conduzem,

os que precisam de socorro ; acompa-

nham parteiras, cirurgiôes, medicos e

tabeliães, etc, e em caso de necessida-

de, e de vez em quando dizem em alta

voz as horas que são e o tempo que faz;
a todos estes encargos reunem outro,

muito mais util, que é fazer a policia da

rua.

Os corvos de S. Vicente

Foi colocado na Sé de Lisboa, em

1 173, o corpo de S. Vicente Martir, em

cuja capela se dizia todos os dias missa

de canto chão, acompanhada pelos me-

ninos do côro, e se tocava ao mesmo

tempo uma roda de campainhas que es-

tava no claustro.

Diz a historia que fôra S. Vicente

martirisado no tempo do Imperador
Deocleciano, na cidade de Valenga ;

que o corpo do Santo, fôra deitado ao

pé dum monte proximo da estrada; e

que vindo lobos e outros animais para

devoral-o, um corvo os feria por tal

modo com o bico, que eles se viam

obrigados a largar a presa. Daí provem
conservarem-se sempre no mesmo edi-

ficio da catedral, dois corvos que a casa

sustenta, em memoria desta antiguidade.

Ordem de Gristo

Foi fundada em 13 18 por El-Rei

D. Diniz, dotada por ele com terras

que anteriormente haviam pertencido
ao Templario, e confirmada em 1320

pelo Pontifice João xxn. Concedeu o

65 papa Alexandre vi licenga para casaf

aos cavaleiros, que na primitiva habita*

vam em Castro Marim, mas depois mu-

daram para Tomar
o principal estabele-

cimento da Ordem.

Retrato de pedra.Outro nôiordio.
Monumento de Jratidão

A tres leguas de Luza no Piamon*

te, e sobranceiro á estrada de Turimr

ha um rochedo em que a natureza es*

culpiu o retrato de Orlando, que

Ariosto eternisou, e uma grande pedra

que é tradigão haver sido fendida com

uma so espadeirada, por aquele heroi.

A duas léguas de Turim ha tam-

bem num monte uma Igreja dedicada á-

Virgem Maria, e mandada edificar com

regia magnificencia por Victor Ama-

deu 11, ém cumprimento dum voto que

fizera, quando em 1706 cercava Turim

com o exercito francez ; tem o nome de

Superga. Mostrando um dia um piemon-
tez a beleza da contrugão, e admiravel

riqueza da igreja a um francez disse-lhe

cheio de orgulho nacional : «Deveis

convencer-vos que a derrota dos fran-

cezes fôra terrivel, para que tal monu-

mento se elevasse». Ao que o franceí

retorquiu : «0 que daí concluo é que o

mêdo dos piemontezes fôra grandissimof
porque o voto precediu a derrota*.

Vacina

Deriva-se este nome da palavra
latina vaca, porque é do ubre das vacafr

que se tira a materia que se inicula naa

criangas, afim de perserval-as de bexi-

gas. As primeiras experiencias de va-

cacina foram feitas na Inglaterra pelo
medico Eduardo Jonner em 179S e ra-

pidamente se espalhou ela em 2 ou 5

anos por toda a Europa. O nome de

Jenner, merece ser escrito no catalogo
o dos bemfeitores da humanidade.
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