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n e~'piri|n dns' grandes

nradnrcs deve passar-sc

\gm-'p alguma runsa similban-

3.21 ll! M) (lili) ;se [Malha nn

seio das grandes \'ul-

'à CÕGS. Despertam, num

impetns irresisbx'eis, nas ng¡-

I.:n;«'›e.~' suriaes, mmu us \'nl-

rües rebenlam una¡ Heli-einer¡-

menina genlngíms 'l'em den-

lrnde si n l'ngn das' ¡›:.¡x«'›.›,-,

cpm transliirma a nature/.a e

desbrava :N mais brancas pe-

umlias da lunnanidzule. mum a

lava irrnmpe alravez du grani-

bi e queima e transl'urma m

l'Illtlll'AlHN'. A indignij ferven-

te patins grandes (mini-lisnius

da simiedade irrmnpe-llms (ln

pniiu. un erlm mageslnsn dns'

.wniiuielilns, cnnm n rugir da

manera me (ln centra da lerra.

unlre: anarclnia (lusuln, IC pur

.wbre a l'ruum1 u uenazul, ideal

e pbznuasne: , n espellm (lu

bem. du bella e ilnjnslma plw-

tutypia du MINI', n relabnlnde

Deus, brillia, manu em cima da

unrna dns vulcões, a uupnla du

lirummenin.

A materia prima da ein-

(plemzizl c n l'erru da justiça e u

 

nleu sam-10 da liberdade. CIIQ- _

ra a (lamentam. pnl'qlle a Ill.-

jnsiiça passa xnmbaudn piu' l'l-

ma dus npprimidus? E' a sug-

gestfm di¡ uradnr. l'ega d'essas

lagrimas. espirilwdisa-as un

uadiulmda. palavra, i-.iun'i-,rte-ns

un ¡ni-.eum do lan<pcrcunu da

lui/.erimrdia, reiiuge-as nu l'n-

gn da intligiiau;:'m,easnriedade

asi-,rave em letras mrnmlbas

ll'l alma dns desgraçale ues-

tigma dus corruptos.

Surge Im Imrisnule, rnmn

a Lrnmba negra das lnrmenlas,

n espectro du despnlislnn? lie-

lirama n clarim du (tnlnbaiu,

(lesl'aça-s'e a nnvem a tiros de

midia». e a carga maxima (la

(decll'iriilzulc cninrenlre, ai) HIG-

nns, dentro das rnnsrieurias,

nnnm u clarfm das ruinas, a

lur. que inreudeie n lnmulu dm'

(es¡:l'n\'nsl Isln é: \'enlia a elu-

IlllC||('lil suprema, e queime em

lmrbub'ms de \iirinln e pulve-

rise em @sn-ella* d'uuru njngn

das vencidas!

Par isso ns grandes nradn-

res¡ surgiram sempre, nas epn-

das'. mais lerriveis nn mais (les-

graçadas d'uma naçau,

DellmsilienesalluIninumm

a. sua elmlnenria n lnzauln (l'l

independencialielleniua,e quei-

lnnu (zum a indignação d-› .seu

\'el'bri os inums da Macednuia.

Ú muitu' prestigia de Ciccrn

ruiuuidin rum os arranum de

uma grande m'iiispirmy'm. Mi-

)'al›e.ul, I) ¡.H'OdÍgu. H (levassn.

(l gilllgl'ellílÍlH (lb| (,'Úl'llll Í). (':illl-

sadn da alma, trausl'urmun-m

an mudaria) d'nma remlm;:'u›;

e, enuaruandn de rubro. :w l'al-

,wir du seu espirito. «is sagra-

_dos direitos do homem, l'ui

  

   

   

    

     

   

  

  

  

  

.lusé Estevan rernzeu nas lira-
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mais da que um pmdizin: l'ni'UM

H |1)'¡›ni›l.is|riri nralnrin do. Fiz-ur

qa. n mais pmlerusn reslidga- 1V

dunrn da. emmicipziçán da 'er' w

.ri
lllellí",

Finalmente, para nñn i-.iiar

mais names. a vimpiani-m de

zas wingreulas das unssas pn-

guas liberaes.
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tua. Oie'ZJiB'injal

pir:u;:'u'›.rngindn :l l'amr da pa-lda sua ranunisaiy'iu rix'il. 'Nun-

ll'in nda humanidade, e pre- ra se fez simillianle mansa;

gandu, em unias de lll:ll':|\'i

[luisa fasriumy'm, pelajnsliça e

pela liberdade.

Cnmn n padre Alittiniil

Vieira. n'nma Iribnua differen-

le' .lnsé l'islevñn deime para

sempre rutdaute a .senda da

um meumria. IC. rnmn :ii-num-

ue mm :ls verdadeiras ;.:lul'l:\.~"

as nunes su abraça a prnspel'i-

dade nu a decadeuria d'un¡ pn-

vn, e que san as buias luminn-

sas da Iiislnria da humanidade.

asse symbnln magestnsn da

llnss'n elmluenria nauinnal, es-

sa Iradiçau inulvidavel da nus-

sa epnpeia Lribmiiria, l'iitarz'i lu-

zimln sempre un renda Ilussa

patria, ruum a radiaçz'iu d'nm

gema. l'nndidn u'nma grande e

viva uouslellaçñn.

Anunxo Axruuno.
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A GUILHOTINA E A ESPADA

r'f*

EU tuulm asa-sn .'i. guillmliua e não

;J (cuba musiniuraçñn prla (Espada,

quando ella serve a violentar ns po

vas, parque a guillmtiua é sumprc a

igunmiuia das ¡'cvnlnçõrs, n a i-spada

muitas vezes o npprnbin dos go-

\'crnns.

JOSÉ lãsTuvxt).

iillisrursn umbro a Í'Íutr/IN cl Hear/;N um
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SU (plc e pareu

ESTATUA DE .JOSÉ

uma estalua inaugura-se pnl'

luna. só vez, níLn se I'elelu'a

[iulns us ¡HIIlHS e us (tl'ilirus de

prulissfm, nan pndenrln pene-

lral' a sigllilirmy'm il'Hsm i'm“..ln

:Ilnn'lll:ll, riam-sn rum nm I'i- [na a mais l'nnda s_yiii¡i:i|lii:i In-

le ilu escarueu. 'du quanta ua sucicdndc c na
o 

ESTEVÃO E LYCEU

Nau ns rmidemnenms pnr

nfm respundamns :'i es-

n-eueza de espirito rnm n aze-

(lume da. inluleranuia. Reun-

nlicçalnns anles (pie (l furl.“ se

album. na verdade. du um e

umiume, e prurnremns a .ana

!SSH (5

_just i iir:n;:'i,i'› singelamei lie. des -

|›l'0|l(liilt›_\' de ipialcpier especie

de piraniiueitn.

l'isia insistem-.ia na relebra-

«yin d'mn nnme. esta rarinbn-

sa ri'unaria em \'nlta d'nma le-

narissima lembrança, san, evi-

denlemeide. 116m5 graxa-em)

exame, a prova provada de

que Aveiro tem pela memnria

de Jusé 'Estevan uma venera-

ção que excede Inda o que es-

tamos liabimadns a \'àr n'esbl

I'artm ::Em evidentes; (a só lira

a salmr se. essa :uluraqñu c inn

e

simples, uma extrema \'uidade

ipie, pur ser indicativa, Ilan

deixa de ¡nimrrnr nn erru inbe-
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h-'IWJMÍWÍLÍVH, .(ln valnr sia-.ml d a-

Mcslnn .N «pm n ..rm viram. Le abslrusn; a estatua parei-,e ¡p'iélle que veneramns e dns de

teem na plrmlasia a sua l'r-›n- representm- n uragn da cidade. veres' (l'aqnolles a quem m-

le inreudida nus ruins da ins- lamiualmmue i'ieslojruln depuis cambia lmurar a sua menmrla

0 guardar a iradiçan (las suas

vii-Index. Ora au meu espiriln

:lllglll'H-SO (pie esta

pms :manu pndmnns chamar-

llie i': inspirada nu mais salu-

Lar espiriln.

 

  

  

  

   

                 

    

  

   

   

   

  

      

   

    

  

 

Xaggern I'iilii-.nln (le geme

alimento. nu, :m-

prem'm (l'nma al-

wnsñn, push¡ que

 

  

I'Oligiñt l,

'Nim dire¡ já «pie me merc-

'2:.IÍ'

NACIONAL

Familia liga 0 passadn e u pre

.sente, Ludn n que tende :l (',sizr

belerer uma mulinui lade de

_vida sncial que é :1 m 'lina', a

nnira, garantia de pri'igressn e

ardem. Sim ('HlIN'IllUI'HÇÚBS ge-

ram', d'nlna applimqum que ou

ip¡i/6|':i \'ôr rnuslanlc. Queru

5.'. reierir-me muitu @sli'uiln-

mente :m uam presente e allir-

mare¡ sem a minima liesilaiy'm

uz'm :x13 que Aveiro deve man-

ter mm u mais ardente zela n

cult” du nnme (le Jusé E-«Levñn

mas tamme que ¡mui-.as ler-

ras !em iidn a fortuna. de en›

cullll'al' nn seu' passada ima-

gem mais bella e vaia mais se-
r? .

guru de ¡mbre/.a smaal.

ie¡ni›usam (plasi bulas _jun-

nrdem de senlimenius. Teams tn dns mesums mpi-estes «H

demue de nós nm caso de per~ :nnigns (leJuse Este-.vim. aquel-
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Tolnrancia. lembrei -n, nñn a paro

exigil-u-liin, se da nós fossa precisa

exigir alguma virtude do homens

pllblicosz- prendem-nos (levarei de

munm cmnrlncolwin; é preciso qm¡

cndn um rio nós respeito as opiuíõrs

dos nun-mi. para que us uma ar mu

ri-upritudnn; ru rruprital-ns-lmi tn-

rlus emulmtrnrlo aqurllus rom que

min roinbinnr, r esprrn qua na mi~

uluu m-rñn rnsrritudiw, salu'dcixa-

rum dv nrr “embutidas.

Josi-z lãs'rxvio.

 

\'ae a atlennar sn a lembrança

puripie u desenwnlvinmnlu que

drpnis d'isxn a cidade !mn l.idI›.

(IlDN'lll'm'O em parlO 3580. illl~

pulsa dadn n'nm estada relati-

vameule primitiva. 'l'udnqlltíl

¡'thulavn .lusé l'islvevan A

pur amam dizer, de na

Iunrlal, Iudn n lelupn Ie,

\zuln e dissulvidn; e aprtixiitl

›e a lnn'a de n julgar u'um 'hm-

bnnal mais aliu, do julgar da.

sua real grandeza quandn des-

prcndida du brilbn epliemeru

'pie a rcrcnll. l'i alii. n'usxe jui-

zn ullimn. José l'islewan \'au

appal'ccur-nns usina bem rerlu,

Cum“ um rarn mnjunrln du

snpnrinridmles; superinridadn

iulellecliml, supcruiridmle es-

llielir: , i'm'anle ambas pur

uma prndiginsa superinrnlmln

mural. Se algum dia man ra-

rinlmsa .se ipiizer dar an traba-

llu) de anaiysar essa exlram'-

dinaria nrgauimçím, espera

que u'um estudn prnfundn n

mru _inizn sera inteiramente

mudirmadu.

1
9
'
.

as sans :i|›|'eirim;i'›cs publicas

rm que a arte de gi'n'ernar e

animiuisl 'ar a i'm-luna das na_-

w interprct -.

"._ _ ta (lim

&MMS; _

lnde Jiljii~"

mciada = t . _ .. _

prnpriedaiede linguagem do

mais puro :thicisnuç e. dizem

:sílaba-_farto means subida,-

:l prnmpla intuição que lbe

mnslrnn na vida pupnlar bel-

lezas sem nmnern que bojo .qm

univermilmente reronlieridas e

que cun'm, em tempns de radi-

ralismn revnlnuinnm'in eram.

tambem universalmente, igno-

radas. 1°". linaln'ientc pela sua

.~uperinrid:ule mural respun-

dem as. sans' umn'iitçñes o sen-

Limmuns ilulinu'ra'diitns; nan de

dial'nm'raria dmurinaria, n mais

das vezes :wmnpanliada de

mmplela inauidado de rnrmy'iu

e freipientemeule simples de-

grau de :unl'riçà'm pOliliita 0 se-

dede mandar. mas de delim-

('l':|l'.l2\ verdadeira. d'esia que

uns \'em :lu peito e d'esle l'arin

Lan singeln rnnm fecunda¡ um

u-.nnseqmmrias praiiuasz-quc

indu n lmmem vale um 'mllm

brunem, que n \'nlul' snuialiln

lidalgn e do plebeu, dn rico u

(ln pnbrc, du esrraxw e du_ 80v'

nlmr é um só. :'i parte a clasi-

ligualdade que prm'ém (ln nmdn

pur (pie nada um cumpre u seu

dever ¡rn-.sie mnmln.

Se lia pois. a men ver. rul-

lí') linllianu admissível é l) !lux

    

 

    

 

leila :uluraçím que nem o Lem- les a quem elle serviu rum a lmmens mmn .José l“:N'lUYñlh

pn nem as vicissitudes snuiaes [sun dedirmfm e ein-,anual mnn l Felizes (l aquelles (pie \'Iram a

e pnliliuas tem pndidu amnrte- l ns [algures do seu lnlentn. 'l'm

cer', liilje (31min lmnllem esmlrla a \ener:u;:'u› derivada de

.zulnraqau subsiste arraigada

deniru du nnst peiln, sempre

mm a mesma vida. sempre

mm igual pujança. Por este

lado a discussao é Ucinsa, uz'. [José L'Iaievau prestou a .-\x'eu'u

gratidan pessnal \'ae a desap-

pareeer, parque desapparece-

ram ns .pie a dariam. D'us ser

\'içns de nrdem material que

luz na terra em que germinuu

lan bua wmeule e une nas lu-

a um l)ll:\ .Mlllll-H'ill

Da sua iutelligmwia dizem '

ções enrnalrna n mais avisada»

.
.

alas da vida pudem :mulher-.xa

.l.\\'.\ll~; m-L M.u:.u.u.'~.1c.~' Lum.
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_gauieaçt'm d'hou'a que mrbin

A NOSSA VAIDADE

em foco-n uma das pa-

ginas mais l'ortuusas da

cidade tl'.\ \'eit'u, é uou-

servar tm namo espirito

a luz henelioa ¡lasalvn-

Mulas que enalteceu¡ o nosso

rararter. Ú atuar utn passado

mais feliz em cpm a \'07. de llttl

tribuna Etisttnvu luz atravezda

sua altua nuliillimitna e pura

de t-¡tlndan e de portuguez.

José Estevão rutnu todo n

seu auto' :i terra que lite l'oi

berço. deixou-se Btnlialar um

beijos das espumas do mar

que l'o¡ seu irmao na humilda-

de da i'm-ça e na impetnosidmle

da"ltwtu.- Nasceu' aqui e -l'oi

NOSSO.

Deixem-nos ter esta vaida-

de no n'mmeuto triste da lms-

szt denatletnzia, no utotnentn

em que l"al.~'l.:tlf appat'eula n

:tutor de Uplielia. em tpie a

mentira e a Itypnta'isia tomam

o logar da consciencia expul-

.':\. em tllm parei-,emma titl\'lt° :t

voz de um novo Enoampt tudu

ttarrava a Ditlon a nltitua uni-

to de Troia. dizenduz-PI'OL'Ã-

?nas mdet Ucale/[om

José Estevao nao l'oi só um

'soldado no munpo (la hatalln

-tlt'mptu'oualiiasttaespada-;

não l'oi ao tttn orador nas catu-

panlias da tribuna-a .sua pa~

;tvs-.t l'ui mais longe-; não foi

.na o amigo apaixmiadu da ter

ra que lhe foi berço-:t sua

 

não foi só um patriota nas Iu-

tztaa da liberdade-a sua pai

xau era mais complexa.

Jeso Eatet'ño era uma or-

tm- “áa' multi_ ;last maudegtúm'ies

4 lg“. _ ;1. \ V. ,

»eu wantstiiaâíameammr.'~t '

Todos a'ófs temos um' culto

religioee e cívico. José Eatevâo

é o namo santo civil e este dia

e 0 da sua glorilicaçao no cul-

to do nosso amor.

'l'enliatnos esta vaidade na

epoca triste em tlllG tudo se

aniquilla. em que a crença é

uma mentira e a l'é uma :nn-

biqz'to, em que todos aprovei-,

tatu a força para subir o Capivl

tolio e em que todos vao cegos

para .se despenltarem pela ro-

clia Tarpeia.

Accxcm Rom.

«3.5-

ANTHERO DE QUENTAL (1)

fx _Têm-rum do mais relelit'es

litteratos do visinlio

@(50 remo.

Calcados os seus l¡-

vros na mural mais se-

vera,acariciandt› o pen-

samento do ver realisada a

uniao iberit-.a e ohnlet-.eudo sem-

pre escropnlosatuente ú voz

da sua consciencia, o lillto

das ilhas dos Açores chegou

a adquirir na republica das

letras uma celebridade me-

recidissitna, embora :t rude

franqueza das suas opiniões t'a-

vnt'aveis a anexação de Portu-

gal á. Hespaulia llte proporcio-

nasm muitos inimigos.

Ha já trez mil annos que

os pliilosoplios não cessatn de

(l) Por olmntplin do nosso pregado

amigo e distincw rnrripter hmpanltol. l).

Jana del Solar, lrwluzimos hoje um precio-

so inedito que diz respeito a uma das mais

diatinctns

bri- ntíñran do nosso pnir.. lista artigo tem

para nós, e para todos, uLu dule valor.

individualidades litteruriab e

 

ELEMIHHR este dia é por;

. . . intento dt nossa itutnnrtalida-

actividade em mais larga-;t

   

    

 

     

      

    

  

 

  

O

lgenria as gt'ulttles tpteslñes da

¡existencia de Deus e de itu-

¡Inut'lalitlatle tln altna, est'itaitt-

'seguem angmentar mas tlttvi-

das. Seriam essas ui tlue de-

terminaram :t morte do Quen-

lal?

Não sei; mas alrevn-nm a

assegurar cpm Imm as littfltltla

desde iptu tlispi'ie :t lttzttct'ia

nem :w iptu rnrremunuletn ao

totupn Innltn'ñn iulluit' na mais

pequena tituliu para tlestatbrit'

o inlinitn.

.-\rt maravilhas d'esfe mun-

do serao sempre desconhecidas

ennptantn a alma não vista a

sua carnal inve›tidura.

Putlerentos vislutuhrar al-

guma unisa nos tnmddrtgtm mia_

a espirito sustenta mitsigo

mesmo. tuas nunrn chegare-

ums a possuir o nutdterituentn

.exacto il'nssa verdade tpte nos'

revela lions t'nltl lmlusns seus

attt'ilntlns.

Nus' ultimos- anan da sua

vida. Quental retirou-se ao iso-

lantent-›. n qual :tralmu por

Int'ual-n ltypittmlttlt'iat'n até, :tn

punto de levantar-se a t-.nher

tura ilns seres.

l l'l' uma le¡ l'at-d a iiartnn-

|nirt do genio e n Inl'nrtnnio.

Nao é singular que seres prive-

ligiatltw, rapazes de ¡ruin-ehet',

ent toda a sna tnaguitnda n

existencia de (tlwn-tumulo, itun-

ttept;:'to ¡lua! :leve allirtuar no

:',uituu a idêt da eternidade,

me.. tpta da anlniw. :tu senti-

do, eticmuretn tz'to triste a vida

:pie tlesprosatn na ourasifni do

al'reln tatlmtttu?

Que sttneessns fazem (Nilti-

pletameute ¡tinteis os esforços

.da'razào,~ acabando por units-

Qne 'entar-.lisina se eua-tm.

no espirito para que seap'agne

awe astro tnystnrtmo que nus

mostra as fronteiras du outro

mundo ?

Ignore; a rat-tslrophe nr.-

enrre, snrprelietule-nns e ahys-

¡na-uns' em luna intumhilidade

prt'it'uuda como no cas-o preseu

lie. t) illustre litteratu portu-

;zuez era :unanlissinto da pa-

ltria do Cid, e este amor ipte

jimais procurou arttltar near-

retou-lhe muitos desgostos.

Uma Cttltll'rtl'iell:|tle segui-

da de outras muitas pntle pro-

duzir no l'uudo do r.or:n;:'n› o

german tlo ahorretzitneutn.

obrigando o tpte still're a fazer

como amigo da revelação do

sentimento mural,t¡uo no inte-

riorde tudo o mortal existo,

e entao o inllttxo da l'atnilia li-

uu annnlado e o desespero

mostra a silneta sombria di-

otandn terríveis leis de ohdien-

eia que acabam por ser obde-

c-idas.

Quental, com 'I'ltenpliilo
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' tirar?

-VlTALlDADE

mm espantosa espontaneidznle

ao futuro. I°I entao. tudu um

ntutnlu :le t'vtan'tlztçües e espe-

rauças em' iptu se agitam mn

confuso_ tlll'llilltñn os pliantas-

mas (lu prazer e da ¡luz-subju-

gzttllh' pelo da indillbrença. se

nlmatrei-.e ein tttn instante

no cerebro tpte os obrigava, e

mn sepulclim :llH'O asua nu-

gt'tt lmt'rtt e HS \'irentcs amis'-

tetn t'i tlemtppat-içño do um and.

luaso da íttlaligmtrit que do

pois de haver :tlt'nliatln :t sua

memoria, vendo muito ns nhs-

tarnlus» sie al,t-'t|\›'_es.-4ti\:am sem

cessar mr_ sett'tmn-tinlm, insumo

im. nn trip miafe¡piu-;reatith

tirem-tt, i' .-177. " ñ' *5 rt“

l'etthi't'lntítfptlü; Ti '111; 5-12., v

;nham-'ax' ¡tentam/¡rui! tramas

tenha littedtula da sua alma!

  

           

Jese DEL Soma.

fim.-

In'lig'naçio patriotica.

"À“ aguia imperial «aliviada de sua

1,, forçml'tt llllcçÀD. mudam du aven

lllt'arl, aviao¡ gle _sim-ia, voou do sell

ninlm da pudim_ (Ve-.ms ¡multaama nr-

titiL-.iaes (lu Clmrburgo até till nutrgnns

do Trio, só gtlitrllt'tttliu da sua num

ral bella-.za e de vt-nnrandas ruwrdn-

çõ-s; r. win aqui (grande o nula-r. fu

çunlial) rrpi'n a bandeira ft“llt'I'Z" um

tllll navio d'. ntle ncia a lnn'iatnos ar-

t'aumttlo ppt-ir (pm não motinnannu a

manchar-sr, cobrindo o trañuo da un-

.:ravatnra. '

l”:uhl. viáita Ii nossa, terra foi nuns

feliz do que outras, porque \imm

essa mesma atitt'a anotar-m !lim em'-

uuuuiau que bordntn esta int-sino Teia,

e arrimtnr-xe rm \Go-t ator-doados o

¡tirei-tm de M'I'I'O tan m-rra atrai-oz dm.

llrsptndma, ahi tw rt-tmllwr na gnttri

ola d'rmtle aliira, levando n'n'umt um¡

garras jáw _ ' mgttrmt o dou-agitou du

imaginado», dominios c pn leritu,

'.I›'.“ t_ '- g', V ._

:util-41%.“" l ' i i A L' -

@atari-atá»

JOSÉ ESTEVÃO' E ILHAVO

    

 

luminoso espirito a

;6. tptetu iii-_je a Vim/¡iludc

'rj' nnhreegentilmentemn-

angra o seu mnnero li!.-

tcrariO, teve sempre em \id:t

pill'ilt'lllttl'__syllllmlllitt pela pu-

pulrçño illntvense.

D'esle boni poroesrrex'eu

elle Illll dia: A pocmçáo :I'l-

suluneltet'ao ex Ina da inteli-¡deni ao passado. renuncia dara, pedinllie quo l'ullaase.

Jimé l'leerãu :ntrutlnu ao pedi-

tln subindo immediatatnonte

¡pai-:t rima tl'utna l'illt:l do :nlô-

'luis tpte na praça tsstarrun para

:t «austruo-çñu d'un¡ predio, o

itln alto tl'atptttlla original Iri-

lmna agradeceu ao por» a tua-

Itiil'estaçño do que ora aim 0

¡atlt-ogun a sua candidatura

n um ilttpl'tn'isn sublime.

  

   

  

 

  
  
   

pull'itun doutor Panla, ja't falle-

teidn. guardou u :nlôlm .sobre n

qual ..int-té lá~tevfto l'allára, e le-

mn o para rasa, onde durante

toda a sua vida o guardou pre-

eiusatnente em lnwtr tl'honra .

.- ,Kit-901153¡
til ^- I'L Ji"...

     

  

      

  

 

  

  

  

   

   

  

  

   

  

   

   

   

 

  

Viagensnoburro doskadu

Iv

appurição do Antoninlto

da Quinta interrompeu

nn: a viagem. ou antes

 

cholio. quero di/.cr du

9 plano que tinha traçado

Utn meu untipoc' -ndi~cipnlo

hoje ahbadc d'utna cxccllcntc

¡regue/.iu com todos' na conforms

que um hom ahbadc Costuma

usufruir, dispensa. adega, roupa.

cama t: horta, assoalhava a .soa

alegria cm dias de sncto com a

seguinte quadra que cantava lus-

tamcntc:

Viola, minha viola,

Bamlnrra, minha bandnrra,

-lintt'ut lrmlirnrla. ó mnlln-r,

Da morte da ”usam burra?

Não site¡ se !mic ainda usa da

mesmas camiigat.; mas. eu pur-

 

o. ei): ;'t'e't'tlt'o 'um lÊitor it's-

sititm,.u não vão maia_ long-c as

minhas aspirações); pergu n t u

cu. tambem, ao amigo sc se lcm.

hra do ponto rm que cn tinha li-

cado.-›Salvo urm. tir¡ alii pelas

alturas dc S Bernardo, estaleiro

cos c molhados, ramo dt: louro a

porta. etc.

() Antoninlto surgiu, então.

muito lcsto da l'atclla. no .seu

rico phacton cm'crnisado. la Ver

a tinha dc Nariz e CHIIVCIÍCC'J'

nn: a que o acompanhassc. . .

lira una honra. c subida, para

mim. Não devia recusar; c não

”uma L; ¡Mcmymw' ¡im-c e rccusci a borla que su me depa-

apaixonada.

Sobre tudo o puro que ra~

tuorejzt a vida nas lui-las runs-

lanles do :ardno e mansa tra-

|›al|ir›, e espet-.ialtnente os pe»

radares e homens do luar.

eratu por José Eatevan lt'ala-

das rum muita att'aLihdadee

estima.

D'ahi o grande parddo que

aqui ulmtwque .Matutino

lhe serviu ein. algm-mw lucra»

Braga e Juan de Dalla', l'nrmam politiras.

:nptella celebre' trindade cujas

idéas eram ae¡n=aru:n_-:1«› da es-

cola de Coimbra que rotneçon

por ser litteraria e acabou por.

converter-se em pliilosopltiea,

social e rev¡duttionat'ia.

Lugogriplio indeeil'ravel l O¡

genio que devia romper as tna-!

llias tecidas pelos unssos senti-

dos sobrepondo-se atN decre-

tos da materia para elevar-se'

ao ceu, solli'e com frequencia

os all'ectos de uma aberraçz'to

Mas Jos/i «Estevão foi nos

ta tnhem sempre grato, ejátnais

deixou de :atender e auxiliar

com o tuaior ou¡ enlto iptal-

quer preterição desta terra.

Prouvera a Deus que elle nao

tivesse morrido tao cedo que

melhor hoje estaríamos nom a

sua desvelada protecção!

Nas' proxnnidades d'utua

eleição etn que elle se propu-

nha a deputado. veio a Illiavo,

ÍRendo recebido l'estivatnente.

inexplicavel, e depois de diri- O povo desejoso de lhe ouvira

(T ir um olhar de profundo dos _sua palavra liuente e arrebata-

rava tão a proposito, num o cn-

suio dc \'rr lonch terms. uma

rrgião vinícola alinhada, etc.

- l'crto dt: Nariz. disse comi-

go. tic¡ a l'alhaca. O antigo cs-

tal'cta .Im-L'- Palavra. cujos traços

ph) .sionomicos o digno c popular

pt'olcssor sr. Rmnão lrtmaladmt

para a tela. convidado um dia,

por um Iypodc hum. gasto. a ir

rlevar: suma» carta .a' Bet lim, por

ocasião da guerra franco-pras-

.siana, aprotnptou-se logo para

partir c para receber a espor-

tula . . .

_Mais que cantinho segue

você?

_Vou d'aqni direito á l'a-

lhaça. . . respondeu o andarilho

sem sc dcsconcrrtar.

Ora cu tambem pensei com

os meus botões:

   

      

  

  

    

 

   

 

   

             

   

   

  

  

Apenas dosren. o nosso

O v .

Íi'uctar :ttpwlla pandrga.- .la na:

t-.squccia \IIIU o lama-m põe c

Dum tllNPÕL'!

I'Íut .xnnnna. partimos. o An-

Iottinltn, cu c n nnicn, por caca-

la. o L'üHH L' a eliminar que pu-

chava a tudo. l'n'a lltL'll castigo

tlcvo di/ut' qnt'. L'ch\'¡lxln u'atptcl-

lc luxo dc transporte .pic .~t'› duas

ou trcy. put' anuo alucltu c ()~lL'll~

to, um. primcirus ttnununtm_ cu

esqueci o plano c as cmnçõcs da

-viugcm no lun'io dos it'adcs..

A lirinsa !littlisltll dcattppu-

rccia na L'ai-l'iltlll como tun l'opuc-

tc; ou anus, o t uc ia dcsappa-

tccrndo cra o logarcio com os

suis rdilicios .sulwt'hus. as. suas

hortas c quintacs, os panoramus

çrplcadidos, tt cuthcdral com :sua

creio' que tudo alii era grande u

distincto, os homens. as casas' e

as cousas. dialilk'lt) c sobe¡ bo co~

tuo soberbo ru ia. umpcrligndn,

na boleia. ao lado do Antoni-

nho, que th: quando cm quando

tncllia tt fadista rm novos brios,

passando-lhe. muito ao dc leve,

com toda a delicadeza c maes-

tria, a puma do pingalim sobre

a cspadua esquerda... Ella, cn-

tãn. toda sc t'nlcitava, sahiu do

trotc cotnpussado c lirtne, c rom-

pia tnn ;.'alopc allucinantc que

cru nccccssario ntodcrar.

Que dirci mais? () excellen-

lc animal. que c- dc sua natureza

branco c nasciadt). com uns leres

tons escuros.. c lembra uzn pou-

co o Blanco _I/ Ney/ro, excitado

da carteira t: do ca or, c talvez

do pcao das nossas. \'irtudcs c

das .mas proprias. em pouco se

achava alugado de suor. que

produzia uma espuma branca,

uct'ada. escorrendo .sobre 0:.

quartos trnzciros e particular-

_mwtc na linha de continuada

WWW1 _ #catia-rm: commo-

vide; nitis alem da minha sans.

facão e unlcvo. acima da minha

soberba, da minha vaidade pula

figura que ia fazendo, fallavam

os meus sentimentos... altcruis-

tas. Como sc estivesse já filiado

na sociedade prolcclora dos ani-

a acs.

Pedi, pois, com instancia, u

lcvci o pcdidn c~a instancia até

'd .suplica. alim dc que o animal-

.xiuho, sem perigo dc esl'tiar. fm-

sc, todavia, a vontade. Assim

succcdcu. !amos pelas alturas da

Gandara, salwm I) alii. ondc, ao

ar livre, :a: iahtica un grande

quantidade a telha. como su cste

genero dc lliianças não abundam-

sc cm cada um nos'. t: tis \'c/.cs

dc qualidade .superior c snpcrti-

nal Tambem alli perto, andavam

muitos homem occupados a tcn-

dcr blocos dc argamasaa. .luntu

d'cllcs dmt ¡cava-.xe um \Miloca-

guio c alto, du estatura L'Xlr..l\'il-

game. Suppul. ser o S. Christo-

vão. ti paisantt. depois da qua-

resmn, cm dia magro. . .

Não em o moto. mas o Bil-

ro da l'ovoa. piofcssor ltonorario

dc Modcito. Achei-o acabadotc.

Tinha cu tirado o meu cliapcu,

pensando .pic era a imagem do

Santo Grande. quando o conhe-

ci pela t'alla. l':.\|¡l\'íl a illslitr

uma empreitada du -adrdumu o

nome vulgar dos tacs blocos dc

argamassa.

_Ora ainda bem. disse cu,

quando reconheci o Bilro; parc-

-Vou dc carro até N.tri/.;¡cia-ntcirrcvcrvaciacucomrarpor

logo adeantc é a l'alliaça; da

Palhaça a Berlim são dois pas,-

sos. . .; aprUVcito a ocçasião pa-

cslcs sitioa um tal .santo.

lim .seguida entramos n'um

outro povo. lí'a Costa dc \'ulladc,

ra Conhecer o imperador, c eu o lugarzinho bem bonito u princi-

Rcichstag estiver aberto vou dcs- preco. Faz-at: alli um activo com.

dcgrin# architccuira . . . Etr*

 



 

nucrcio em queijos e coberlorcs¡ «Nariz devastado playloxernd

de papa, vinho e a/.ciie. Proxi- l I'lcaolaçño. Desista ida Palhaço el

mo tica a csiaçño das Quiniãú, Bvrlima

porno seem das mercadorias. O meu obwçpi¡ so amigo tal

'l'cm capellu, da invocação de S_ viu Nariz que nem se pô le de-

'l'home, um saulo popular, advo- “'morar. l' mon demmimadotv, e eu

gado dos males das pernas, das !ao sum-.into que nem sabia dia-

mãos, de ;Lau-.wma, das orelhas e lrallil-o. Voltamos-i á pressa. em

ale do focinho dos aniniaes, es- Hileueio. pelo mesmo anninho.

especialidade em bois'. porcos e ê Uma tristeza, uma. monotonia..

romeiros“. 0.» vovenles ollerecem l Aonhrnuhados. pendentes como

ao Santo de ludo isso. no dia da l lyrioa, assim fizemos a viagem de

licsm_ em lius de Lie/.umbro, ou retorno nem uma. espanaão_ (pmai

mesmo cm pessoa. islo ô de car sua uma palavra! lCn maintena-

ne e osso, ou de cera, sómenie. Irafuilo, e esta situação ana-aça-

conio symholo da promessa e da va el'iae (piamlo,elu›gando:í Gau-

remcw. o que rende para cima dara, de volta, live um encontro.

de quatorze moedas, em annos Meu irmão, a quem eu tardara.

de çolhcila feliz. . . ”Soubera. do desvio. e voioespei-ar-

 

Ha no logar cdiíicios honiioa. me. . .
.i ' ' . í -_ _ .Jr _ Í _p_ ' l¡ i--Á . i

¡ie/..pude eu v 'r UHUdt 1.» de "ll". e salte¡ pu a. o burro os

para raios, o que n'nma aldeia. frades.

se não é milagre. d'ouiro sumo

ou do mesmo. é indício de civi-

lisaçãn.

. . .Sem duvido, a terra é ci-

viliaada.- chdido as minhas

supplicas e á propria L'ViJan'iu.

o Aniouiulio quiz dar uma ligei-

ra liicção de vinagre sobre o cs-

pinhuço á -tadisian Reli'escu e

compõe, é a opinião d'um vale--

rinai'io celebre conloi' o meu

ohscquioso amigo e sob a .sua

aucioridadc l'allo- Para isso,

pois. .suspendeu a marcha defron-

lc d'uum pnrln coroada de mur-

› ..'.. ,,.

çho rumo du mma, c \IL-“.50 a U mai e .i_liiiiiiuiiidd lu, tnllllll elli ln

larelo. línireianio eu relance-.iva 3°* V"“m' """"'"”ÍÍ' um“" e n q m“"l'

H _I r ,a q n do svmpre saltar lora das suas [varrer

(IS 0 mres cu (L .. . . c s

. . HH_ fugir :ia l--iá que o domeatieam. o

l):ll'il-l'il|(›$ me nnham surprehcn- ,.,,¡,_,,,,,1,,8mm...“ "WM.- .1,. _um ¡,..

didn, deva dizer que Íiplei \'cr- quiutaçào, :um priin-.ipioa de harmonia

dadeiramcnle maravilhado de- 'Mural ü tI"c l“”"l“'“““"""l" e”“ Nil',

' . a i' -. nai-War os quai-ei o
. , ., l ,, ,.,h c_ J 1o,( pna \ll

llomand ) L0 n. u n LL“U l i. i L1 crendo'. li'. S('l'|'lll|ll¡l. a tempestade, (l'll'

l V I | ' ) Í l ' X

" "rdVL' Ç ”El-¡0! uplmrl'nua L L rosto doa ponham-oi i'lll que as ondas

mora““ mms“ com lmllonan' já. não batem, que o mui' api-nas roça.

tes retoques modernos. Um d,cs- que já, não attmhom as acasos \'.atas

¡cs é, _scm din-id., o “mão dc pula [neta (lllu sobre ellos ae travam!

. . . Pedras de irrevular mnformiwño sem
.-1 ~ a I: | l n n. ' t $ '

um.? torlddqe ,di qua“, ' lwlluzaa _que satisfaçam a uuaaai-uryi-

cncsmado, por cale 'dlSl|C0, em

semi-circulo. -Villa allariannan,

e dando para uni pequeno recin-

aidade, nem exutem o nosso ll“ñlLO.

lho aiardinçido. vedado por uma

;.Lradesila envolvida de plantas e

trepadeiras, de bon'no util-ho pc-

las llõres e verduras. '°':_-.:M^'_:*A _'_ S É_ "N

Tive curiosidmle. Aproveitei d' “que” a““ * “a“

os segundos de (pie dispunha., e

pude ver (pie do l'eeinto ajn'di-

Cano Rocuo.

*444...*-

OS HEROES

As ondas tocadas da tmnpoatndu

hatem furiosrmn-ntu no penhasco que

aa assola-rba. N'usta lide atropi-llam

ao, amontoaiu se; sohor.. Ilmaa sobre as

ouiras, repetem a-'aim oa ataquns, ro

dohram oa arrumessm. até que galgasu

:¡. altura ondo a residencia as levou, e

d--. la, fatigadaa e desfeita.: em espu-

ma, caem no mar do onde sairam, no

mar do onde eram. no mar que lhes

dc-.ra a força, no mar em que ae tor-

uam. (la heroi-s são estas cataratas

pausiigu-iras, estas eaelõea ('FPIIIIIOKOS.

Josi: Esruv¡ I.

;Diaeurno anhrc a Clurlcs et Georges

em 1868).

_~-›q:›+-›--

Quando o¡ mous quinze contei,

Um tio \'olhoto (pio ou tinha

Quo iuda c-lioru o chorar-»L

Toda intcira a \'i-la minha!

Disse-me um dia:

-- u( llhe cd;

«Em quasi mn homem jd:

«l'ara (pie por tal o tomem,

«Quero far/.('r-lhe um presente,

«Com (pu: um hmm-In. . .

«Com (pie iuu homem sc apresente».

lnulo se seguia para uma hella

escada. de oantaria, de dois lan-

ços, olhando ao aul. ao cimo da

qual, SHlJ uma. nmriplize de alve-

naria uma porta. dava. para uma

Varanda, dim-ndo sobre o jardim,

onde uma. hulla palmeira. ergue o

seu busto, ilrme c sympathie'h

Annexaa ao edilieio principal,

lieam as suas dependencias. ahe-

.lulguei, iq'osta oração toda,

Quo o tal «JIM/8¡ .sola-java,

lu' :mudei o [migo em roda

.-\ vêr se o baço apontava,

Estranluira o tratamento!

l'l o programma, que um portento

No tom me. estava a indicar,

Fez-mo, logo :i intrudueçao,

Palpitar. . .

Palpitar o coração!

ganll'lHH, uoolwii'a., poeilga, o pn-

ten_ o galliuhviro, em. A quinta,

sem m-r grande. (e todavia hum

tratada, e tem um aspecto alegre

com u. sua, rua. neutral_ bordada

de amoreiras, o Hull pomar antigo

e um pomar nom, nuiito bem ali-

nhado e prouieltedor. Uma. viveu

ça, um ein-.auto. . . mas eis que o

Antoninho me elinma. A estrada

é a descer. A «liulistan eriou no-

\'os brioa (zum o descanso e o rc-

l'rasoo, Foi nm instante emqiiau-

1o nos po?, em Nariz.

Mas ail ai de miml Nariz!

Quem te viu e quem te vê! O

phyloxm'a estragou as vinhas. A

desidaçño toca-una a. alma. Os vi-

tieulrorua l:nncntam~se.

[Im ¡mar-iu mnterraneo illus-

tre, indo a. Savilha, em viagem

de recreio, mal chegou, expediu

este telegramma: ¡Cheguei bem.

Sevilha esplemlido. › _Se eu (pri-

zesae imital-o, [ic/;t P05 ¡ia/'cas

com/;01243212 . . . , eu .só podia man-

(lar este despacho:

Fiquei-me dosvaumzido,

E, aprumiindo-um vaidosa,

()u\'i meio diutrahido,

Entre ufano o euriOso,

O longo tim do sermão.

O hom do meu tio então,

Acções juntando a promessaá,

Deu-mv, para meu theseuro,

Duas peças . . .

Duas peças novas de ouro.

Esqneeeudo a gravidade,

E o valor que este incidente

U-uorgara a. minha edadu,

De¡ dois pulos de contente.

As poças mirei de perto;

l'l nào trocava de eorto,

Doadouhando rogias sinas,

U meu urario infantil

Pelas minas. . .

Pelas minas do Brazil!

A scismnr no que faria

De tão grosso eabeJal,

VITALIDADE

Passa-i o rosto do dia,

F. de noite dormi mal.

No mou somuo, a (13:15 instante,

Via mn grupo l'ulguruute

1).; ulligirs taeu, que não Hoi

qum a* tivera inveptado;

E sonhei , . . i

E sonhei que era morgado.

Apenas rompeu a aurora,

l'oaln u pé antes do ;'hl,

Qui!, tomar, por alli fill"“

U; maus dum-ias a ro'..

Ai! que diverer e quantos!

l'Íram tantos, tantos, tantos,

Que lhes não achava o tim,

U mundo tinha uol defeito

Para mim:

Para mim era. inila cdr-'iam

Meditara aúriamontu

So faria. :requisição

 

_ _ _ _ .D'inu rolujo com um muito, I V1 _ .

__] hmpççlignâugrjp Anima“: ;mk-_333,3 ,..,,v,dk,..à_4u r

'Cerne eseolliesso e \in-.lia,

Entrei logo a :liam/.i'll o.

Mas. . . mas o rolojo! . . . Aqui,

Pensando com mais estudo,

Resolvi. .

Resolvi-me a comprar tudo!

Era no campo. Ao sol posto,

Ja. fia-atua, ontoniça nragmu

De um dia dopok de Agosto

(lieiava entre a folhagmn,

Fui ao moinho do oia-.im,

Onde o Domingos mola-.iro,

l'orquu :'u VI'ZPS me deixara.

Tratar da sou maeho cm cima,

Coliipirtáru . .

Conquistar-a a. minha estima.

De o doslmnhrar do apparalos

A pia tenç'io levava;

Mas fii uehal o nos t'atos

D'uma torçan que o proqtravn.

Casinha o motim tiistivo:

SnliLaI-io e semi vivo,

.lazia o triste no rhao,

Com as lueea amarollas

.s'mu montão . . .

No montão das rôtas velas. ..

(lhamei-o: nr'm respondia.

Busquoi: tudu lho. faltava!

Quando eu afllieto Bahia,

A pobre moluira entrava.

Vinha de lidar chorando,

Naw'o pão do dníafpunnndol. . .

Em tal desnrrimo o ' l '

Tirando a peça primeira,

Fui lha pôr. . .

Fui-lho. pôria eabueeira.

Que. nunca ninguna'. se ('S'lllt'çü

1).¡ alheia tribulação!

Tinha saudades dollar“,

Mila tinha orgulho na acção!

Piedra :um SUIllIUá metade

Entre os braços da piedade.

Pago o. ul'ano como nun rvi,

Uem que no caso a seismar,

(Émniulu-í. . . _

Caminhe¡ para o Logar.

Uni pardieiro, entre rosas,

Havia do povo :i entrada,

Junto :is ruínas nmsgosas

D'uma crmida derrocada.

Vivia. u'esta. casinha

A tia Auua,-uma velhinha

Que sabia. muita historia,

E ni'as contava ao serão,

Uo'a memoria. . .

Co'a memoria da añ'úçño.

Em versos_ um tanto haldosJ

Illodulava-me ella ainda

As trovas de 1). Rebirth/.08,

E o romance da Florinda.

Fugia a noite apressada

Ao sabor d'vssa toada.

Em tão suspenso escutar

Que o meu sentidopgjlueiro

Foi chega r. . .

Foi chegar a eavalleiro.

Uma vaquinha leiteira,

Alras malhas, pêllo nedio,

Era a sua companheira,

E tambem o :seu rmuedio.

(.Iouheeia-lhe a. canção,

E vinha moer lhe :i mão,

Quando não par-.eia :i porta.

Chego, o a falla me abandona!, . .

\rt'jn a morta...

Vojo a morta aos pés 'da dona!

Dura lho o mal do repente;

Para morrer alli fora!

Mcigo o olhar illt'dllgüntc

Jnda carinhos imploro l. . .

A pobre velhn-eoitada l_-

Sum voz, tréiuula e parada,

Ulliava, olhava tambem
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QUEL &ueàdl .a. _  

  
  

  
   

  

    

    

    

 

  

  

  

  

   

    

  

  
   

  

  

    

   

  

   

 

  

     

Maia' não tem. . .

Mais não tem quem vêr na terra. ..O
~›,osÉ mei-rw como todos

l¡ os homens de talento,

:dem das suas eminentes

' qualidades d'orudor, li-

ga nha exirzivaug-moum quo

anula mais sympalhieo o

faziam eaiudahoje envolvomo

seu nome e o seu vulto, n'uma

aureola de all'ectos e rariuhua.

D'esta l'a'yii'i do seu cara--

«ter contam-so ¡umneros _Li-a#

   

  

Nada disso. Quo. diria?

Ha desgraças tão completas

Que da propria sympathia

São as row-a indisei'uias.

A wlha não se l||0\'l'll. . .

E elioraval. . . E ehnroi eul. . .

Que havia determinar,

Em misvria t'to expressa,

Snnitu dar, .

Senão dar a uuira peça?

a;

Puz lhla, mudo no regaço;

E volvi a. passos lentos,

Apagiuido. ii'i'uu só traço,

Duaaios- com sentiria-nm!

Santi_ o fausto perdido: '7 .

_Mas não 'foi de _arrependido 'l . . .

. Diasiturdawñ deixava-

a, _ A; pliàtãtwr i'm anacom:

I f" ç Marlwüüf'àlzi." ea;

Mas levava a mnwíencia l'

Í Camo (piaui na (lôr que encerra,

Ô

'tompiuraneoa e a'tliuiÃr-adirajásâg

e¡ ›a,,._e.sae, amaro tamnào .ill ' w

o da má lingua, lembra-um,

sempre, que José Estevao \'i--

 

Mexia-:s LEAL

t_ Dos (indices).

Fragmento d'um livro ÍllCllllÍl

e lliIlltzls vezes o l'azia sem ee»

remoiiia, de lato de banho e

eliinellos, a mao nieuidaeulro

as ual;.as e a camisa. Apexnr

d'oata negligeneia de vestuario,

nem por isso o seu espirito ora

menos \'IVD. nem O seu coru-

i;:'io menus eompassivo.

Í'allar é uma. arte e para se

ser artista, na verdadeira

sig¡riliea;ào da palavra, é

necessario ter-se talento.

O orador é poetae é musi-

eo, porque engrinalda o

Í

*4559

 

ni'm aigiiilioava urua preterição;

era, apenas, um acto natura¡ o

corrente, originado nas dispo-

siçoes em que ainauheeia. sem

prOposito de se fazer notado,

ou do se tornar saliente.

Um d'estes dias., indo de

passeio :'i Costa Nova, e pas'-

sando del'rnnte do Palheiro do

g-ancle iribnuo, ocmrrcwmc

um caso que all¡ se dera. José

Estevan achava-se alli a ba-

nhos, ou a ares', pouco impor-

ta; a retempera-r-se n'aquella,

a . .
¡sieninnento do hello. deleitaudo-

lnoa pela. forma. e convencendo-

uos pela arte.

Os eantos guerreiros de Ho-

mero, com as suas duelamações,

não são maia (pie uma. perfeição

subi-,rim da arte da, polar °a. Atra-

Ve'l. da Grecia. d'caae povo (pie

log-ou ai. pimtoridrde a. maior arte

e a. maior eloqueuoia, ven-ma Pe-

'riolvs, fulmiuaudo onm o seu ta-

l lt'llta) oa desmandos da epoçha e
| .

Idando o seu nome ao seculo mula V . ._ ›

lbrillmnte da. sua patria. l'eriel'ea 'Mlnmlülem l'u'”155'^¡“.a.í, “md”

!deu u braço u Dan-,Suwwhnm (lipo lado o Cega-ucr- bra-_miuda

Íní' Ar ' r* ;'- _l_ --.- . 1.,

amam. é 113.11 ;JSXHJDOÂns-Â; Ó ' g :9* ,gl-“QQ'Êneliâmsnü 9,29%! .

simplesueonelaadd“seu &Stylo; ~- ,21mmÍ' »M 5 v ~ w-

a força da. aua- al'guiueutaçño'ñ-i- "S "guns d“ "m “Nude" ”num“

aii-jante, e clan-'u e a Ill-'gia dos
espelhar-56,5¡- tardinha, as ulti-

seus pensamentoa, marearum um um* \nellgmueús dos-Puma' “ea

umuumento anleuilie «pie se el'-
l da Gafanha.

.. ' _, I ' v

Igne om toda a antiguidzalc uoum Adl'lmln'w' pm““ 'n nqual'

um mpi-lho unrvu «pie ineide os

seus raios em um certo prmto a

l

     

  

le engano d'alma, lado e cego,

«pie a l'ortuua nao deixa durar

(pie chamamos foco. l'iilippe (le lulu”“ ' tm à“.rlilieilendnm Pal“

.llaoedonia tremia. maia ante a pa~ “,mlmlm'n WML“ .dlm'si ¡'umgns

lt\'l':l ansiera e vibrante de De- d Ale““ .dim mm:: l“t'mlnsll'hm

m_ sllwncs d” que ,manto m _Jr_ mais* dotlrn-nulos. Iara pouco nu-

Í'i' (pie a. :rma
tes da hora de jantar.

moral e a arma. mair potente (ln lend" “'0 den"" a nn“"

genero humano. Ao pé (le De_
eia José Estevao mostrou-se

moathenes Irlanda-se Esehines 'Ennio Comil"""Hum”,ou “$579 .a

como um ,.,ml ,,,Mlemmshm m, linfãn,10nI 0h56 pea iea (dh-

um (1,, WIN““ su “à” vence“ eo .de L8 obaequuu uahospe-

Demusihenes, o (pielhe trouxe o
dos n'uiua hora critica e n'mn

I O . l ' I ' l

exílio (le Rhodes, oeeupou um lo- mg'” [SONHO de 'todu' “O me“)

gar brilhante na elnqurnoia gre-

mas da. (amem.

v
s

via de l'azer? De que se havia

de lembrar? Cumprimenlou de

fugida a (zada um, (piasi sem

pi-ol'erir palavra, e sahindo l'ó-

ru, deitou-we na areia e come-

çon a gritar aqui d'ol-rei cou-

t'a aipielles n'ialvadns: que as-

sim o vinham pôr em apertos.

G-ritou, e só depois de exleuuu-

do é que se ergueu e entrou

em explicações urbanas, no

meio da gargalhada dos liOs-

pedes (pie nao podiam esperar

um lcd deseulaee.

E' claro que tudo se eom-

poz as boas. A escassez (lo

mantimentos nao era :ao stri-

(da (pie redundasse em mise-

ria. Os hospedes não se quei-

ga pelo euthusiasmo do seu esty-

lo e pela. profumlidzule doa seus

pensamentos. Que bellos tempos

ou da elorpmneia atheniense, (l'es-

aa esplendida cidade da Attie:

que l'oi o l'oeo brilhante das artes

e (las luzes na antiguidade! Pare-

eo uma lenda oriental. Olhemos

pa 'a a Italia. Athenas tem uma.

irmã. Essa irmã é Roma, oeterno

idml dos artistas, onda eada pe-

dra Hyuthetiaa uma. historia e nn-

dg, o l'oro romano nos l'a'l. lembrar

:L palavra impctnnsa de Cicero

(Ill-J l'ui o aueeeamu' (le Cornelio e'

.(Íaifin. do Cioero que foi uma au-

'rnra de liberdade, (pie l'oi o ali-

Éeeree maia poderoso da eloipn-n-

'eia romana, que foi, por assim di' , _ l l- .

zer o (lieeionario da lingua. lati- '\'““un' “M5 "Pp 'HK “dm É) (-"l'

iso (IHO Hina (,leparou uma [ran-
ma, como algures disse lHll eriti-l _ __

len A arte, quando é arte, é a glo- i U“ l_”“"'_'gnÉl^ de “50! flu““do

lrilieaçño dos povos. é o triumphoi mms m“) “SSC“

ldo sentimento humano. THÚMÉ l).\ PONTE.

 

n:l Aeexuo .RMA.

ços, a ;qual maia vivo ese-intilá..

¡Mitac-Não quem agora media'.- _

tal-oa. pois ja «foi-vem i;lilp_l=às~

sos, _ contados pel¡ a_ .sem _rm-i; l“”

;Mm guando atraveaair- tis; .Atz-7;.

Iilia para all¡ prégar as tardes, .

desprezo pelas p mxes, tambem '

54

.n .

d'um areal deserto. O que lia-,.

deiuw- ui. , ;pau
',_A.›-... 'vb-

1
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VlTALlDADE

W
f
/

'l 'admnieas e nas raras lições proferi- mas da tyrannia, ¡tola-rios do palniae,
(levem nn "|an illllHll'U (los seus

a das no enrm de direito. lnadando l'lll gloria, nomo nm dia de a
cnnhqqzumns.

t . . w . .. .

ab' tv; ll: m ao . i-r-i a ri-ali'ai-ño na A0 tar-i, nao (“nto-"Ibi d "sta o*oo~*ra- - -

. nl | \ n l 4 ~ . n ~ Assuma-se, ainda agora, a
(t imprevisto oxoant'i sempre, Foi'

_
. . . . . ~ .

Itorra da toaxnua ielicidade a que pode ut, plua alo lihrrtladl', Il mta ;ragiva

todos ns lt'ulmlllts, :t todas na

0 "|\Qu'll Inri-sala collPL'a (lu t'o- n ("l'm'm o l'rim"im splltim'mm '1"'

dai-.ção. ant'. dr_ Álvaro do

Almeida d'l'lça, rum-.brouu

itma enfiou¡ rarta a quo não

porln-mos tlvixar Ill' dar pil-

blivitlallv. .lunoiamvuto mau-

don nos (luis Pl'UlllHühâ retra-

tos duvidas :i prima suinltllanio (lo

linlbño l'ato o do Itobi-Ho da Silva,

!luas lill'lilltnlSñiHI-'ls organisaçõus llo

camara uni priwouça «ln ligura_ do gils- ,ml'i'lj'il ".l'l"""'_"-
i'm“ '1"' Mó"“ ll"" l“" 'um' "s'i'ill'm

m. _1“ um' ,1“ ¡n_.|¡¡,.¡w_.~m l, ,ln Pula“.al luu nao .valem o quo eram uu'nmn- tios liiappim_ nrni I'iscntln cum _a espa-

,¡,, "WF, tribuna! Êl'f|3›i.,.lt“l|| «th-pniavlos», num o que ¡1:! ilt'tn rom a prima do li!_':|zslsiolt)t'.

H, "wmv“. ¡,,,.¡,,,,,,,.,,,¡t,,..' “mm, ístgnlhuarani as palavras «du -uraosn larrem mo (pio mta geo-..traplua ao ro

m4_ 0,.,,,]_,,.,.¡, 1mm”“ (1,, ¡,.Hma .1,, o unloqnt'n-aan.~não (Enitlpl't'lil'tlilln o ;rolava e marcava p--lo tirmamc-.ntn ala

Honra_ ,Ii-m', que .lose Estevão dizia, uma não po- him-_lado_ c (lim Mala _eu "fm da“"

dia tirar m 1olhos d'aipinlln liomom Inc-dir rom um noiupawo, para mu sn.-

singolar, o na minha alma infantil l'i ;saida dim-r .ao a sua latitude lieava ao

vou grava-la por muito ti-nipo a sua norte ou ao sul da linha.

ima-;mn como uma cousa rxti'aordi-

Clit'l'gihai. ;t tauluu na chllurçus um"

  

  

  

   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  
  

  

  

  

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

    

      

  

             

   

 

  

  

(pie ne levou il. l't'alisaçñu easudi-

;suo monuim-nto (pic na l'raça

Municipal t'allara'i. aos vindunrna,

  

  

    

    

 

  

  

    

   

  

     

  

   

 

   

  

 

  

 

  

  

  

   

  

  

 

  

  

      

   

  

  

 

  

  
  

 

  

 

l'nrtn-:al estavam em H,

lêquvño_ ana vinti- o St'h' annos. eaía

do improviso no nu-io d.: t-“m grannlus

pele aniius a drntl'n. Cl,lllll nome

. , . .

cpu-ralo, d um coraçao magnum-l
llin. tl'iiin soldado valente, il'lini

  

  

  

  

  

   

 

    

   

  

 

   

  

  

    

 

   

ltnllll'lIS-ltlil'êl
lltilllllltll "ñ Ú \'Ulli'l'tl 0:!

muitas vozes, ~ para arrubatal-os
ltlttlãtilul' miuneralo, o que HT."-

.Iosn Eartzvlo.

porta que todo o paiz respeita" pa-la
_ '

' ' '
-. n'

› : .

- , . . . , _ _

iii( uvlirantabihalado do sun caracter o NIHLIIL-
im“" ,

llitilo a inlininlailu (ln tum¡ m ..

l '
| ['1'] | l Tal õ o Miller do ¡ru-nto 'D' ¡ lb l l l -

t'

¡jl'la linguagem ptii'ainuliu'. pm'tuguoza lneapaz_ pv a mo ll l' .1* e e .nn o¡ | I - l › n - t tamos" anne u L retome ce cuanto ,hm “num“. ,ms ¡mpr “um, mts_

em 180.3).

aeee

A nossa GBAVURA

da imaginação, prla innoidado agita lhuatko Pa'ro.

dissiina, do pmln'r rounir avaliada

- - * a ': i E 'o' - - . .

spunnla il'('.lí:~:|lll.ns tl'tlil ltlIN ( pi lunn Em Jnuó Rataum“, a “MIM" que a

.' . . 3 *,C . ' 'll I 2 ' n l (3
n

n

'Im' “l“ ã l i í m H .Lima. .ql 1 ti-la .~i- Ia desmimlando. as llálll'ili a

. . i . _ . ,o , ., , _ _

“m" *n "WMM“ - ° ü”“ ' 'H' ' prum-iptu «mofo-tas avnllnvam. rara.

com que eabL-m revestir os seus pen-

isuiiu-.iitos.

D'osaas plmtographias, oxtraeta-

mos os prriodoa que seguem :i eai-ta_

mm a convicção do que prestamos com

sas rpopeiaa lion-mai», deixava.

_ tranalnzir, as claras. os primorvs

da sua grande alma bem fadado,

faita para comprolieuder e para. a

   

~ iam uma digna homenagem ::o gl -rio- ¡|Il|\']|íil|.'\çi'10:° 70 O 1 í "im _n ug,..-¡_.,m,.]n_m._ 0 gp"“¡lnntc abria ,1
"mnnpnnhm. ,m grand“" cmpw_

-' ' . . . . . m R nn'. a r n 3 3'- r. - ,- . .

. zm Cubano Jose Interno Lotllio de _ a tn l' , _l x ::qu-usam¡ :Eliminavase la m › . , . zas, ums não menos adaptada a

magüll'ãcs- mm““ do lmmznl' hn' lu““ hm“- elianuna to' 7320' ¡fita-rim: vllliw'" dm"? de Munic“) lu"“ se fl' i v IJ ll l P** L

. _ __ _ f -_ _ 3 r , - . . ni e -r ao¡ r' a o vr a ~ -7

11v“ eu”) ami( 0 P"“"u il"" l"""°"""¡ ,l'l'fm "urusnniz Ill: erra-.tu o dourada pelo» l'nlils da mm- "H sentnnenlos liberacs mm ,H "é" Hb“ a m ”É w :1' ~, ;i 3.1

A' t 'l - :. - 4.' a :. .' '.!í- . . . . - . ._. .
.. , ,.. , _ ,_ . ,J J

J 'irma' ",N mugnsluzídnxl min* Jiu ,- "'0950 WWW". WWW" WWW““ P“"h' (lu pata e principalmente t. l l l a' ”os“ “sm” “ 3mm_

.
I .A SPL'H: ni_ h, ~ ~ L', 55 u ' .' . . r t_ ~

_ _ . eh "na J" ,n "r.
.E .

Estava! (“Aim lll'llle I'OSOlu- luto“” (“I-H mp_
Las (.m'hninomatmpi .i Mundiaing

d“ mande ,l Avulru_
F l l M _ 1 l ~ . . A _, u_

-

.A . . .4 .
..'._ rg_ ¡uunt ¡r;_g

' . . ~ c . . n.:
: l

Í'HÚ (lB (Ii'tllillilil'íil' IN) numero _..Em roalmvnto homem ox- N“'ml' "_' 9a““ "3 U_ L tnch
PH'. um". u_ Publwnçw, _ 4 ' L b _l _n l "n“ 9X1“. U , ,l

' . ›
. .', . ' . no exoruho, prerc-lln. ou aeonipanliav

uma“ n 1mm da ,mlm,"l,m_ã" d“

que :t thu/tllltlllt (tlill.\'¡lgl-;l, ti?) tmnrdinario. liu-nnmmo-um as vozes v1 u WWW_ Fr“" M “um“ Pula". du "um gnwmu ,Wu ru_ t Ç _ ,

_ . _ _ _ _ __ ,_ _ _ h _~ u_ , - ~ _ ' ›- - - a ' * ' _ _ - _ lillllllllilull.” lmlil por iauo oa i

meum, d“, 13_ ,m "lui” de paila rmohp; iii-.pinto rittãnll<:\lí'llt'(":0 sn,.,.,_1,,s mama",,,,,,,,,.,,.,"m,,_ D,.an PHERHHÍC a asiatua do iminoital “,LHL Im.. 'wlhb-l l _ 'l 'e

. . u a' v ç '
_ .

_ . . . z ., , É ,z › M,

U" '”'*""°' 9' 'l “ m“ l l a tom-nte !li-Slii'lllluYtl-Rl'_ o. o irovao, Iribuno e ao mesmo tempo o edt- JL' H "m (“x u H"

nos todos _a .lose Estevam

que Aveiro orgulhosamente ve-

ne 'a por patriotan gratidão e

\lex-'er de honra e que eu admi-

ro nom l'ervoroso cuiluis'iasnm

o respeito com entranhado :d'-

'l'ei_-,i.o, porque nos sons extraor-

dinarios' discursos, lidos e reli-

dos sempre com intima e irre-

sistível ootninoçz'to, muitas ve-

*Aes deaabal'ada ein lagrimas,

encontro constantemente este

reotypada a sua privilegiada

intelligeneia, o seu purissimo

espirito, o seu nobílissimo na-

ractcr, a sua singular o porton-

ltosa personalidzule em summa.

Para aogmentaiume a sug-

gestao, consulte¡ os. seus bio-

graphos', reli alguns- dos seus

. - , disõursos', estu-

- ' _às phases da

' '- 'avura 'e .aii-

w *o a' v- 5-: batalha. :1d-

mirei a sua eloquencia l'uhni-_

nea e empolgante na tribuna

parlamentar e forense, sensi-

›ilisei-me com a perennidade

do seu altruistno, com "Os ras-

gos da sua bella alina;. .. mas

estraguei tudo. perdi a residu-

çño formada, porque reconhe-

ci, com verdadeiro desgosto, a

minha insulliciencia verbal pa-

-a traduzir conveniente¡nente

a minha admiração sempre

crescente.

Nao arranjo coragem para

collaborar ii'este numero litte

rario, mas tem tudo a ganhar,

porque lhe indico dois. collabo-

radores distinctissimos, dois.

primorosos eslylistas que co-

nheceram e :uhuiraram em vi-

da o ineoinparawel tribuno e

que o retrataram com toda a

pujança do .seu peregrino ta.

'lelil0.

Abi lhe envio os retratos

feitos por Bolhão Pato e Re-

bello da Silva; publique-os

que são de mestres e sempre

novos e desculpe, que e dever

de caridade e obrigaçao ve-

llia, O

de entrar na. festa; e conservam

bem dc memoria todo o esplen-

dor. o todo a alta significação

d'ella l

Poucas vezes um petpirno

povo da 'á mais nobre exumplo

do seu entlmsiasmo, da ana in-

telligent-ia, do seu amor ¡'t justi-

ça: ter por com-.idadño um espirio

to stipi'l'tnr, uma organisaçño pri-

vilegiada de talento. de magnuni-

unidade, de symp: tliia; HU!“ doce-

inente bali'jado por esse Sul rs-

plemlido; sentir-lhe o vigor do

braço e o oalor do coração; per-

del-o depois de lhe dever já. mui-

to. . . engrinaltlar a sua mcmo-

ria de ¡wrpetnaa e saudades. não

a. eaipieeer, não a olvidar ji'nnaia,

repetir as suas maximas, proferi-

aar os seus prineipioa, evocar nas

,horas tristes a ana memoria abe'n- ..

^ uma'me ¡-__»y .

dias, pelos momentos, on tropheua Í“

doa anne gloria*- e firmar o propw

sito de asnignalar no marmore e no A_

bronze nin preito eoiuligiio,reali- ,1,1 '

sai' esea aspiração. esse proposito 44"*

atravez de todos as ooniingencias

e de todas na (liñienldades, er-

gue-mlo-ue, totlcr-t, então, como uni

ao homem para saudar o vulto

generoso e syiopatbico do egre-

:io uidadño;_tndo isto o povo

rl'Avt'iro conseguiu fazer, e por

forma que a inauguração da ea-

tatua ao eminente tribuno teve

todo o brilho. todo o esplendor

d'uina verdadeira festa nacio-

nal .

Um iii-.ontecinu-.nto (Pasta oi'-

dem não caipieec ja'unais; vive e

perprtua ae. Se é a verdadeira

apotbeoso do glorilieado, consti-

tute uma Verdadeira lionra para,

os que toma 'am a peito o eni-

preliemliuu-nto e poderam, allini,

vel-o renliaado. E' uma. gloria

pa 'a oa encima, é uma Noção pa 'a

os vindonros. E' uma lição de al--- . 4

to valor e d'alta estima. Í

A Vit-alidade :muito o iutea- ~ P'

de e assim o nigiiiñon ein pala? ' I t-

vraa singelas, mal alinhadas, mae

\'llltltlH do coraçao; assim o teste-

munha. n'esic dia memorando,

não sabia uma palavra da iptostño i-i'a

.load Estevao. Comi-çava dispaintundo.

PHSSAH'l" um quarto do hora, estava

_senhor do assumpio, n a prinu-ira luz

. . . ,

' : '1 eo ln'ülllO eram d elle.”
_

c n "nn“ l“ l , . mavam magna ixiz. o o que Mlt'nlmnn

A voz, que tomara de assalto a _ 1 '. l _ . ,

1 - ,l 1 nn “um t' eu m" im tia¡ tl/.lll na prnaouça (na Lollllulilñ :4o-

m "mm" n ( l L 3 k brnnaltados; i-.ra o orador antigo ruins-

' , . ~ ~ tn m o' an-mlosda¡ - -- '
medial iuniitc 10| ' l' * o _ numa" Pap, (lplu'ln sublime, nào (',Hlll

- ' -'/.. .A _miar dm Gr'u'ts- . .

l"'l'mll e 'ln l"“ M "1 ' los alii-atoa mortos lllhl ll\'l*Í)§_ ums com

- ' -- o" o iti 'as d'ak's-i o m- I . . .

“mm" “n“'l'lu'Hm ” l) l L i ' l tos alii-atos VIVO! o abrasadonrs, que su

'- °' '; (os ia'tilo: e da'
_

La. da moh-nun l | t c ~ hmm“" :m ml da “m a““

rxaltaçño noi-wma das ¡mm-s, o no Notuvndon lag“ W“" h"“mmi.

me que andava l'lll todas as_ lince:ml._1m1,, cm" um"“ dm, "mms ,,¡,,_,,_,¡u,,,.'

"'"r'h'ln "a “mmhm l'lllm mwlmns' ço sobretudo intima i-.onvivrncia eoin

:ilwltçmuln l"“las ¡Illllll'i “Din-cs, (TI-ü “J. nvrns '10 luthir" \Yivira- A'\ Hull“ "l"-

i _ __ . mento apparri-.iam troebm, que lem-

hw" "Null“ "m" "3 Palm”“ um' bravani aa óuaadias o as olvganeias,

mara u, t(.\'t^,:4›()0a'›', «I'lt'lilllittl0á1': ato., qm, ,,m um.“ ”mind“ Mn",pr cu_

digg"" "m. ".le 0.'w."ln"i h' ima" a nham o t-siy'loadiniravvl ul'aqni-llo un

minha coraisidado mtantal. ,ganha “hm“ "um, "No PM.“ a “pulam,

Instc-'t com meu 'pap para quo mo ici“ lm|¡,¡u“',(h,_,|lm "um a ,wrsuuün

levasse as poi-toa. linha _11 ustn Il.,._.|¡giosn, engenho cmnprimido polo

ilieatrc, e queria “n- aqiielle outro“mmm e Im!“ ”lmulm' ruins "xplmõw

, - ° e . uma cortado .
.

tlieatio mma real l não m l twwnmmn, trannfnnnanqlu o pulpito

de paixões nobrese uuseravms. de lan- 'em "num“. “mas vozes emwcrmram

mas. de Siuiaçims_ de arenas, de peri-

7. ' Johannes“:

Odilon' ás' 'minhas ¡nistanciitu a lo-

nidnde paterna.

Fui um dia a Buntn.

José Estevão tinha a palavra.

Aquella tignra elegante, gentilis-

sima, nrrebatadora, ti-mn mo gravada

no espirito. tao t'undainr'nta, iptu mn

pari-ee estal n vendo agora dianto do:

mim.

Í.) eabvllo tino, basta. annvlado,

'astanho escuro. povoava-lbo a culm-

ça do vinte e sete annm, lwlla o eor

recta como uma obra de arto nos días

anroos da Grecia, uu nas prodigiosm

diasde Renascença_ E¡ barba longa.

não demasiado espessa, de. uma tinta

mais clara que a dos eabollos, apar~

tava ao na ponta do qui-ixo, similhan-

to :i barba do Chi-isto lina quadros de

Van Dyck.

O rosto pallido; um i.l':in.~'pnrtos da

palavra, ora i-.nñava, eo-.uo ao o san

gne parasse na circulação, ora se lho

tingia de purpura. U nariz, levemen-

te aquilino, eoinpletava a graça e eor-

reeçãn do pertil. . ._ _. 1- __ _ _ ._ A T ¡

As :mas do nariz vinearam-w c cmg““ M Rm"”"m (91.0"“ ul" se na Praça. Mitniuipal an iiiaiglie

pareciam palpitar quando a paixao o Few-”W“ no"? O espmm' ni¡ ""dmi'ls um"“ e imune "pvp“. Jum',

lllÍ'lílil\lIlêl"il. Medindo o adversario, Il'ltcu'lcmmm' lim"” 5 “m"llmlo, t'mnVl: -a r. A l . ~

_ .V _ __ _ A _ _ pia todos os vnwulos, que lho poiles- l'añlut'vtti) (.Nülliti (lu Magallinra.

antes (le [lu, dhpaiai a apmtioplu, ful- x H d __ _ _ f _ _i _ . l l', . I . . l

mioautr, a cabeça rrguia-se e eouser- SL"" _ln L1“ H '15_ "p'rá": ' e fumam." ll“ 'sw .lmrna 'l'lc "ou mui"“ l e

vara-sc na inimobilidado wncaçadora UMM"” bm"” O 'l " ”t" all"r'~'"' à"“ 'm' iptaeatpier ¡utero-*868 |"°”'l""'l"'“v

do ncbri pairando subitamente nos! _ . . . a. ideia. sytnpnlliiua (ln patria e

c com todos o: brios de sua vworom .

*Wes 'im-“3 '1° Wit"" ml"“ a l"”“sa- ,,Nnnisaçan. ° da llbf'l'ilzitlü. que voe pugnando,

a ErgueudiFñ viseira, encarava os tiil medith daemon¡ -Fc-'rçnm pela.Os olhos pequenos, vivissimos, fais-

obstaenlos._n atiram a luva tliroita ao justiça e pelo deuõro dos homens;eavam como dois rclampagOS. A bocea

ora cortada com franqueza para aceu- . . . .
_ _

testo dp nmmgo. hão lbc ¡papo/.msmo que M, a .hmm, ,, ,ml .1,, vmuhl_

tumportsaçunsi, que as regoitari-t comodir rapida á. transmissão do verbo

ilurntissimo. A estatura elevada; o pci- atom"“ india"“ d“ _mH \,,0 H _ de, como o centro (l'uiille Il' 'tttlla

to bombeath e amplo; o peseoi-o forte, l l C .k '5 ° '. ' u i" ^ 'l u' a \.¡dq ,.m todos :H amu-i in-mifpg-

r( .indo dm hmnblm lu"“ 'o wo _su-_gurisscui evamvas, on manobra¡ aaa ' ' ' ' ' ' " 1

ts" . ' . z I .s' - . . . a. v' › - -

.' › . P ' l tumosas nrmc lnu'Iria (l'ollua -m ta tous' o intitulada t ue tomou anuiversario desse outro ein que

prio para a||\'lll¡|l' os movnnentoe leo- ' p. l. "' L' “o l

¡umh- d" cabem “nara-ic., 'll' “l“dí'* “ll“mmlti'â- por divisa um Ilun mais bclloa_vtu dentro dos seus nmros uma.

\ - ,tl D 'À l
\ l .à. ~ v '. ' - I C I l . I O

'

pmpnm-mnw¡¡ásimm ,Mas as mr_ Em o (lt. .unpaimmn sahm SU. l" traços doutrinarnm do instgne tri- [esta singular, associadas a ella

A A _ . ctava so contra lmlOR, e anuortalbmlo . I l _ l - l

-tes de sua estatura. Aa maos nuas, o . , . . huno, nao pu¡ u, poi sua parte, to¡ aa as classes, e multas t as uo-

:no gloriOsn estantlal'ttt dos pi'ltli'lplih', _ l _ l l | .

Foi n'ls luct'n «randiosas da won" Xõ'* im-i r-iq tt'i'rivi-i' ritliotiwu eu.; ls““ "0“"111' llili PMN"- *li'l'iü tl' IVUNHNN, dc'xm_ que_ P'th l eslwlcumd” uth H m US l n plul"

. . L' 'É' "a _~ ' ' ” 2”"? *3“* . "l“ “ ""“ ' .(uo o futuro Pel'h'lil'ia a [ih-as. 4.- que este dia asawnalado. Inserewndo nas suas coluni-

titmte» que "Cau hamao soltou pola viasimas, ;||t:llxn|iil(l:\~¡, arrelmtaduras! l . . . . l. , . ” . . . . .

|atlvt'm1u dclmic :manhã Form Victoria. lerhlliu. as coloques dos avui- nas esta. data gloriosa satislaz

primeira vez a voz na camara dos José Estevão n'aqaella idath, com o~ .w. lj 7, x . _ . _

deputados.
baptismo do cxilio c o baptismo dol ^ "H “' "m“ “A ° ”W” '"'“"“v.rcnses. tao vivas, tao atuou 'az-i, tao um (leSt-Jn e cumpre inn dever.

Os pródromos tlyaquella extraordi- campo da. batalha., act-.eso no amor (law . .

“ eontroa, medir-se com os mais denoda- I 1 . t

. . I . . . l dos aniversarios e naltir vencido pelo qm"" u ("meu Jun"" U l"“.lec 0:

ctdos dos seus cem anheiro: de armas llier illuunnadi ielo \runio encarando. .' l - . _

P ” | ' l l a ” noutra-optou trunnphauie pela palavra. gratuito-'40 P5"“ ”5 se"“ Pam”?1 "6' 12 -' A305“) _ 1889

conversações seintillantcs (lo bivaquo, l a causa. da humanidade eotn a boeea REBELLO DA SXLVA. l _ _ _4 . _

entre os condzsuipulos, nas palestra# livre c os puláos desaportadus das algun ~ -___.g.,._..._. _ ea e perdm'avel da gratidao _que Tlpum'apllm [la YlTALlUAHL - Mem]

que (-.xtalara, ora o espirito, que do

Í'tSllllÍ'l'fl ('lll Uñpllürn .qn ¡ll-Í'Plnl'sñuva ii'.

novo-ns, pc-rb-ndo a terra 'ln vista;

c-ra linalmontr, o quo os latino; elia-

l'n-,io do lyeeu inn-,iunal que ao

deve :'i. sua. rasgada iuioiativa,

nâo podei'ia ser mais oppor-

tuna.

Abi estão parte do uma ob 'a

que só por si engrandeouria o ini-

oiador--o là'ueli -- e a obra d'un¡

povo g 'ato (pio não Sntlliu enque-

ei-r o maior paladino dos nossos

interesses-_a estatua.

l'ublioando-a, cremos satiz-

fazerasaim uni dever que syn~

thviiaa bem o nosso modo de

pensar.

noin do José. l".~tvvño.

-wíâíw

PROFUNDAMENTE VERDADEIRO

::p

:BissenAiI-sn ininrias, jogaram-m'

125,., api-alri-ijos, o eu não ouvi as ¡n-

jnrian, e ao pedras irem os vestidas

me Uteitfãllll.. _

'. w' ..

.do ao MWMabu-Ímmobrig
n

Ema, mas e !um n mangue, quo nos

rorro nas wins, o a sua' primeira by-

poiheen é feita :E nosso baum.

 

  

 

  

'o paiirzyrimuc-m' sniyra, para orm'ar

't' l w Á' l" l' '*›'- à

para nr. _mais pinigwua ibr- ironias,

Bagre"" uma tem.. inteira de ¡na-ae-

guidores, pu-dindo _au-i pe xuu o Ibema

o o disfartalb;

lim .losé'Estvvño o que mais im

tpnravu n'est-ias nccaaiñv'a era o Si'llll-

mento. Nas rel'rt'gas ordinarias ¡ash-ja-

'a como partidarin debaixo da ana

bandeira u ¡lc-Í'oiiilian com (-alinrço;

ma~i apt-nas robentara instantani-o

qualquer ronliintn, estrutura-ia, ou va-

villava alguma das libt-rdadu-s nasua-

eiaos, on selo pain i'e'rbia na l'at-.o al

::um ultragn, ara para vêr então ou»

mo os impulsos Et'ilt-I'nsou o cnm-¡ta

vam, como a indignação o transliucu

rava, como anttt-lla physionomia meia

adorou-cida pI-lo winx-aço da lui-,taqno-

tidiana dea|wrtava. revivia, e so nspi

ritualisava. l'Íra outro homem, ora ou-

tra voz.

N'cstns tam-.es tornava u vestir to-

das as peças da sua armadura do tri-

buno. A imaginação rt-juvonosria ro-

ino nos dias do esperança, rm que

    

 

    

José; listra-Ko.

(Do disc-urso sobre a quratâo inglrza, em

1340).

Just: EiTEVÃO

IN MEMORIAM

12 - Agosto - 1889

*ea r AE ¡voltar-se nmiq nm anno

(Cal-pr Sulil'c uma data gloriosa

Diet/l_ para Aveiro e para todos

os seus llllli'IH. ld' adota

?E memo -anda da inaugura-

- ção da estatua, erguida

(le toda a iiberdarlo dos movimentos,

 

seu amigo, etc.

Barra, 9 (le agosto de ,1896.

.A [vara d 'A lnwidu CFEça.

 

gicslt) de inspirado; a. \'o'l. com llille-

 

tUüVilllÚil'O unico desafiar todos ns 9.1.' . - -

entltnelantas, _ tao Justus , --~

naria eloquencia eram apenas conhew liberdade c l'rrido com o amor da lilll-'

IN MEMORIAM

no desterro; depois da batalha, nas. um liorisonto sem termo, advogando
Rumos, de dar testemunho publi- .-----"

 


