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despertar a actividade dos nossos illustres representantes em
côrtes: é a lucta partidaria, essa eoisa, sempre immoral e escandalosa, que se traduz nesta
form
ula
bre
veo
pena
cho.
Pede-me v., meu amigo, para
Ago
ra
a
elei
ção
de
com
mis
eu lhe dizer as minhas impressões
.
.
.
Que
inter
esse
lhes
pósões sobre os trabalhos parlade
desp
erta
r
isso?
Ou
dorm
em,
mentares, iniciados ha oito dias.
ou
vãose
esca
pand
o
á
form
iga.
Mas- repare bem - as minhas

CARTAS DJALGURES

impressões não serão exactamente as suas, exactamente as

de toda a gente de juizo?
Tem graça o seu pedido. E
de duas uma: ou você está, a
brincar commigo ou . . . consigo. Ora, para brincadeiras, já
me sinto velho. De resto, com
coisas Serias não se brinca. E
v. quer que haja coisa mais séria do que o parlamento portu-

guez? Não se deixe'levar por
apparencias, mas desça ao fuudo das coisas, e reconhecer-á
que tudo o que lá se passa, embora muitas vezes a rir, é tão
sério como isto~revela que o
povo portuguez, degenerado do
corpo e da alma, não tem quem
o eduque, mas quem aggrave o
seu estado de degenerescencia.
Quer v. tambem que eu o
informe precisamente e concretamente do que o parlamento
tem feito.
Parece-me que a informação
sera completa, dizendo-lhe:
tem eleito commissões. Sabe-o
v. tão bem como eu, mas deulhe para me maçar, e eu que o

Dir-se-ha, e talvez com ra-

A. B. 0.'

Pois tem de me aturar tam_
bem a mim. E' um dos bons
A principios sociaes, este dc nos
aturarmos uns aos outros.

Ora, como lhe ia dizendo,
o nosso parlamento, ha oito
dias, elege commissões. E eu
pergunto: porque não ha-de
poupar-se-lhe esse tr a b alh o,

transferindo-o para o presidente da camara?
Pois se toda a gente concorda em que os deputados,
sejam de nomeação governamental, porque não havia de

concordar que as commissões
parlamentares fossem nomeadas pelo presidente da camara,
natmal representante db go,

Nada havia a perder, e alguma coisa se lucraria em tempo.
Depois, o serviço, como agora está organisado, é fatigante.
Ao cabo de duas ou três horas,
os srs. deputados não pódem
mais. E, com franqueza,_lionra

sem proveito (é já. dictado velho) faz muito mal ao peito.

lllIZ FELIX P. llE MENEZES

suas, e havíamos de recebe-lo,

Uma coisa apenas consegue no regresso, de braços muito

Os seus actos, cheios de nobreza, não revelaram nunca hu-

milhações, mas significaram
sempre que elle comprehendia
os seus deveres para com os
outros e tinha a consciencia

dos seus direitos cujo respeito

um exterior rigido e apparentcmente hostil. Quem o ouvia, depois
de o ter lido, irritava-se muitas
vezes; quem o tratava não podia
deixar de o amar. Ingenuo como
uma crcança, mais de uma vez foi
visto dando o braço, nas suas palestras peripateticas do Chiado, a
algum janota a quem expunha a
theoria dc Savigny sobre os municípios da Edade-media: o janota

sabia merecer._
A sua vida, tão bruscamente
interrompida, fica-nos deante ouvia, orgulhoso, mostrandose, -dos olhos como um nobre «porque então era moda, como alguem disse, «trazer o Herculano
exemplo.
ao
peitm
.
Sc
o
adver
tiam,
elle,
Nunca o esquecer

emos, de
pois de morto, como elle não
nos esqueceu, emquanto vivo.
Ilavemos de amar a sua memoria, como elle nos amou a

sem se oñ'ender, ao contrario, respondia com uma falls arrastada e
séria: oh, diabo!
Era a candura propria dos

nós.

Herculano estava na força de uma
convicção que, em vez de religiosa,

bons; mas o singular no genio de

Pertence ao numero dos nos- era Civtca, e que, portanto, em
sos mortos queridos.
logar de se alíirmar condemnando
abstractamentc o mundo como um
Choremos por elle!

SCIENOIA & LlllEHllURl
o Solitario da Val-da Lobos

A cova do cemiterio de Azoia
onde baixou o cadaver de Herculano no verão de 77 é, no seu isolamento, o symbolo da inscnsibilidade com que Portugal o sepultou.
Os camponezes arrancavam das
oliveiras de Val-de-Lobos tristes
ramos d'essas pardas arvores melancolicas, em memoria do que
vivera entre elles: sejam tambem
estas palavras csboçadas pouco dc
pois da morte do Herculano e
agora dc novo escriptas: sejam
tambem como um ramo de saudades
deposto
por
mão
fielmente
tantas vezes ausente, nunca se amiga sobre a pedra do sepulchro.
esqueceu de escrever-nos.
Os camponezes ccl cbravam,
Mas não nos escreveu diesta, poetica, ruralmente, um sahimento
nem escreverá jamais, porque que deixava indifferentes os gran-

dizem que. . . morreu! Di-lo
toda a gente, já o disseram os
Ha pouco mais d'um mez, jornaes, mas nós ainda o não
despedimo-nos, num abraço acreditamos. Ainda não nos pumuito sincero, do nosso que- demos habitua' á ideia de que
rido amigo Luiz Felix Pereira o não tornaremos a (vêr.
Mas, toda a gente que o diz,
de Menezes que, pela. segunda
veg, embarcava para o Brazil, é porque é verdade-e nós
em viagem de propaganda de temos de acredita-lo, embora
uma importante casa commer- a dôr nos despedace a alma.
Perdemos um dos poucos
cial do Porto, de que fôra empregado durante muitos annos, amigos que distinguimos entre
os numerosos conhecidos.
e era socio, ha alguns dias.
Morreu a muitas leguas de
Partia cheio de saude e de
vida, e eram tantas as suas distancia., e em paiz extrauho,
esperanças num futuro feliz e a impossibilidade de tornarque parecia nem sentir saudades mos a vô-lo, embora morto,
da esposa e dos filhos, a quem intanifica o nosso sofi'rimento.
queria mais do que a si, e dos
A biographia do Luiz resuamigos por quem era extrema- me-se em quatro palavras: trabalhou sempre, e com honesmente dedicado.
Pela nossa parte foi com ale- tidade, e era extremamente degria, embora saudosa, que o dicado pela familia e pelos
vimos partir, porque dizia-nos amigos.
Morre, quando verdadeitão coração que elle ia trabalhar
para a sua felicidade. Depois, mente começava a. viver: aos
*
a ausencia seria apenas d'uns vinte e cinco anuos.
Era, pôde diz er-se, uma
seis mezes; durante elles teria-

Trabalhar e chegar ao fim da
semana, ou do mez, e não ver
vintem, só por grande amor a mos, bastas vezes, noticias
arte.

abertos, porque viria ainda
mais gordo do que partia.
O Luiz
tinha estado no
Brazil e havia-se dado muito
bem. Ainda não se apagou no
n08so espirito a impressão estranha que sentimos, ao abraça-lo, no regresso da sua primeira Viagem.
Estavamos habituado a vêr
os brazíleíros de aspecto triste,
macilento, queixando-se do figado, aborrecidos e impertimentes, e elle apparecia-nos nutrido, dc rosto prazenteiro, a
vender saude c alegria.
E, quando, ainda não ha

zão, que a demora na escolha
dascommissões tem sido propositada, a dar tempo que surja algum incidente proprio para provocar toda a energia, toda a
vontade, todo o saber dos illustres paes da patria.
dois mezes, o vimos partir pela
Se assim é, pódem gritar _- segunda vez, tudo isto nos veio
eureka! A questão de Beja, se- a lembrança e concorreu, degundo anuunciam o Seculo e o certo, para que não nos pasMundo, entrou numa phase sasse sequer pelo espirito a
unica, singular, e um assumpto ideia de que elle poderia adoedelícadissímo, mas cheio de im- cer.
previsto, se depara ao nosso
A seis ou sete dias de viaparlamento, como o mais ex- gem, trouxe-nos um bilhete seu
plendido filão que nos ultimos as melhores noticias. Dizia.annos lhe tem sido dado explo- nos: «a viagem até aqui tem
rar.
sido deliciosa». E não tinha
Sem receio de errar a previ- uma palavra que significasse
são, pôde dizer-se que o parla- tristeza, desalento, antes todas
mento portuguez vae bater o revelavam satisfação e esperecord do escaudalo.
rança.
Teremos, emfim, um parlaSoubemos ainda, por carta
mento verdadeiramente. . . na- que a esposa recebeu, que checional. Não parecer-a mais de. gara bem a terras de Santa
nomeação do ministro do reino, Cruz. De dia para dia, esperamas de pura eleição popular.
vamos que o correio nos trouxesse
directamente
a
mesma
Seu do coração
noticia, porque o querido Luiz,

ature.

Verno?

Não se devolvem originaes nem
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mystico, afirmava-se condemnando
individualmerte os homens, pelos
seus nomes, como um Juvenal ou
um Suetonio. Nin uem lhe fallasse
no Saldanha, no odrigo! E esta
direcção que o seu estoicismo tomára levado pela vida de Portugal,
fazia com que, para muita gente,
Herculano passasse por um ser
duro, aSpero, intratavel, construido
apenas com orgulhos e odios.
Mas, se no fundo do seu cora-

ção havia notas doces de meiguice
e uma candidcz ingenua, não foi
sem duvida este o traço dominante
do seu caracter. Ao lado da humanidade tinha Herculano a dureza e a força lusitana; e por cima
da espontaneidade, abafando muitas vezes o coraçio, dando sempre

uma forma'intelligivd á força, viera a educação racionalista dar uma
unidade, mais ou menos consisten-

te, aos seus pansamcntos e aos seus
sentimentos. Assim, a palavra que
o retrata é o Caracter, porque
n'elle a vida moral e intellectual
eram uma e unica: o contrario do
des homens de Lisboa; e assim sccptico, não raro santo, o proprio
devia ser, porque o morto fôra em do estoico, não raro obtuso.
.
Dizemos pois Caracter no senvida um açoitc para os poderosos,
e um pac, um protector, um amigo, tido c valor que a palavra teve na
para esses humildes em cuja socie- Antiguidade. e não na vaga accedade vivia. Como um Voltaire no pção moderna. Não é a vida inteseu retiro, Herculano eraumaes- merata, .não é o desprezo dos bens
pecie de patrono dos camponezes, mundanos, o odio á ostentação van,
defendendo-os contra os casos ar- a recusa desabrida de titulos, de
bitrarios de uma justiça, de uma honras, dc lugares, que em si cenpolitica, muitas vezes cruel. O stituem o Caracter: embora a remesmo que já reclamam uma es- pugnancia pelas cousas mesquinhas
mola para as pobres freiras de seja consequencia indispensavel
Lorvão, era o que salvava do de- (Passe modo de existir que consiste
gredo um condemnado de Azoia, essencialmente na afinação perfeita
victima de um erro judiciario, sem das regras da mar al e dos principoder evitar que a cadeia o matas- pios da intelligencia, da Vida do
se com as doenças alli ganhas. Her- cidadão e da existencia do philosoculano, procurador do infeliz, vi- pho. O typo do caracter á antiga é
nha a Lisboa, pedia, batia de por- o estotco, e este e o nome que prota em porta, subia as casas dos priamentc define a physionomia de
conselheiros--e cem que ironia Herculano; este é o type que passo
contava a sorte a que se via redu- a passo veiu crescendo até domizido! - para alcançar o perdão da nar nos ultimos annos, quando as
victima injustamente condemnada lições successivas do mundo, nunca
em todas as instancias. Sob uma
descrença convicta nos homens,
elle, añnal, tinha_ no coração urna
ingenuidade feminina, e sob o aspecto rude dc uma quasi affectada
dureza, uma verdadeira meiguice,
uma caridade doce, uma candura
diaphaua.
O seu genio produzia o seu
ensamento. Era uma intelligencia

creançapela edade; mas um ucida enkystada em formulas
duhomem na maneira de pensar ras, e um coração bondoso e meie de proceder.
go, encoberto pela educação, sob

estoico e muito menos do que
nunca em nossos dias, e muito me-_
nos do que em parte alguma em
Portugal: quando os_ desenganos
do mundo o degredaram para o
exílio, não como martyr, mas como
um homem que, protestando sempre, se não converte, nem se cor-

rompe.
_
'
Por isso o cstmco e por natureza austero e duro; e na pessoa
de Herculano esse genero aggravava-sc com cll'cito por varios mo.

2

00"?” do Vouga
-__

tivos: já pelo seu temperamento
lusitano, já pela deploravel buixeza
do nivel moral da sociedade portugueza, já pelo saber consideravel
systematisado pelo philosopho, e
sem duvida alguma dCSpro orcionado para a illustração media do
paiz em que vivia. Olhando para
as miserias alheias e para a alheia

ignorancia, por modesto que fosse
-e nao 'o era-via-se muuo aeima,
como homem e como sabedor. Isto,
e não a cohorte dos aduladores
ineptos a que não daVa importancia, embora a sua bondade os não
fustigasse, fazia-o inconscientemente orgulhoso, orque nenhum orgulho nem pe autismo tinha para
com todos os que via credores de
attenção e respeito.
Do accôrdo da intelligenria e da
moral vem ao estoico um pensamento bem diverso e até opposto
ao dos santos, que do antagonismo
sentido partem para as soluções
mysticas. Esse pensamento é o individualismo, cujo traço fundamental consiste na idea de que o homem e' em si um sêr completo e a
unica verdadeira realidade social;
a idéa de que a razão humana é a

fonte do conhecimento certo e absoluto, a consciencia, a origem da

valor addicional da reputação litteraria conquistada.
No revolver da vida agitada
em que se achára, iam pouco a
pouco reunindo-se, como que crystallisando, os elementos da individualidade futura, distincta .e t'pica. A nobreza e a rectidão ideal do

Se na mocidade, pois, ao vêr
terminada a iniçiação dolorosa que
as suas poesias nos contam, Herculano, ainda impellido por illusões
generosas, ainda incerto do destino
fatal do seu genio, entrou na batalha dan, vida como soldado, esperando checar a vêr realisa'das as
normas esboçadas em seu espirito,
esse enthusiasmo Caiu depressa; e
já no ardor com que escreveu a
Voz do Prop/zela, para condemnar

systematica para pesar e medir as
corsas reaes com a imparcialidade
fria de um criticoou com a caridade de um santo. Com o seu metro absoluto e integre, Herculano,
na agitação do mundo, corria atraz
da chimera de achar aquelles homens que o seu estoicismo concebia,,_aquelles raros, dos quaes elle

era em Portugal um e unico. O
critico, se é politico, manobra com
os homens como um general com
um exercito, auscultando as vontades e os caprichos, dirigindo as
forças direito a um fim, sem atten-

ção pelos instrumentos d'elle. Perante os homens, o santo tem na
piedade uma força intima: a coragem que não abranda; tem o enthusiasmo que o move e a ,caridade que lhe explica e lhe faz comprehender, em Deus, as fraquezas

tempo cauterio e balsamo. O estoíco, pOrém, ferido, pára. O mundo era elle, e nada mais além da
sua razão, da sua- consciencia, da

sua liberdade. E quando as feridas,
as perseguições, os ataques, os ultrajes são profundos e agudos como
os que expulsaram da politicae tambem das letras-Alexandre
Herculano, o estoico, repetindo a
phrase historica do Africano, suici-

da-se. E' então que vivamente nasce, pois só então o caracter apparece em toda a sua pureza.

Não o mata o scepticismo: may
ta-o o excesso de uma doutrina
imperfeito. Não descrê, e
por i
o cada vezmaís acreditar em Sl que
foge a um mundo rebelde ti ouvir
a demOCracia, anti-liberal em seu a verdade. A morte não é, pois,
conCCito, se vê esboçada fugitiva- um acto de desespero: é um acto
mente' a condemnação futura dos de fé. Só a differença dos tempos
partidos todos, sob a forma artifi- fez que no suicidio de Herculano
cial de um estylo pt'ophetico, á não entrasse o ferro, como entrou
Lammenais. O momento de se con.- nos suicidios estoicos da Antiguivencer das razões de uma tal sen- dade. A vida assim coroada, o hotença chegou em |851, quando fu- mem assim transñgurado num typo
giu corrido de vergonha e tedio e a sua palavra e o seu exemplo
perante uma corrupção que se lhe num protesto, superior ao mundo
figurava excepcional e unica. Pas- e as suas fraquezas, ficam aureolasou á condição de caturra para os dos com o forte clarão dos heroes,
homens praticos, de _orgulhoso para lume que aos navegantes, errando
os simples, e de protesto symbol¡- no mar escuro da vida, guia a derco contra a decadencia portugueza rota e indica o porto.
e contra o abatimento universal da
Oliveira Martins. .x
Europa, utilitaria e irrzperzhlz'sta,
para os que, de fóra do mundo,
(Do Portugal Contemporaneo.)
como críticos, observam e classifi-

*a _

cam os phenomen'os. Tomou-sc o
remorso vivo de uma nação degenerada. E' n'este momento que as

Estava a Morte ali, em pé, deante,

coisas levam o genio de Herculano
a definir-se na sua pureza; e é por

Sim, deante de mim, como serpente _
Que dormisse na. estrada e de re ente
Se erguesse sob os pés do _camiu ante.

isso que, ao extinguircm-se-lhe as
illusões politicas, principia a tornar-se um typo característico da
nossa vida contemporanea. Póde
dizer-sp que, ao morrer para o
mundo, nasce para a historia. O
logar que lhe compete, na galeria
dos nossos homens modernos, é
este. Embora, já antes, o seu nome

tivesse andado nos programmas e
polemicas, a sua individualidade
não se destacava ainda senão pelo

Pedrinho
(cos'rmuçiol

_Vac-to, disse-lhe. Não mercccs
o amor que eu te podia dar, nem o
autor que cheguei a sentir por til O
' teu reino não é o coração, é o palco;
o teu futuro não é aserenidado dos
affectos. mas o ruido dos applausos.
Estremeço agora ao encarar o abysmo em que a paixão ia precipitarme. Podia comprar as tuas carícias
e os tous beijos, mas a qumn cornpraria, para tias dar a ti! 'as sensações que o meu amor ia pedir-te?

Sempre lhes quero contar
A maneira singular
Como um velho, meu visinho,
Resolveu, com muito tento,
Certo caso bicudinho,

seu espirito tinham na sua profun- Negocio de test
amento.
didade o motivo de uma cegueira

e as miserias 'da terra. Combate,
moral imperativa, e a “herdade, pois, sem recuar, _levando nos laportanto, a fórmula da existencia“ bios a palavra de unção e o sorrisocial. D'este modo de vêr as coi- so de uma ironia boa, ao mesmo

sas'nasce aquillo a que podemos
chamar o orgulho transcendente,
isso que os antigos estoicos disseram Caructer, quando, pela primeira vez, uma tal fôrma de pensamenito appareceu systematisada
em doutrina.
t

GAZETILHA

ANIMA MEA

Era. de ver a funebre bacchante Ê
Que torvq olhar! que gesto demente!

E eu disse›lhe: Que buscas, impudente,
Loba. faminta, pelo mundo errante ?.u
_uNdo temas, respondeu (e uma ironia

Sinistramente extrauha, utrqz e calma,
Lhe torceu eruelmeute a boeca fria).

Eu não busco o teu corpo... Era. um tropbéo
Glorioso de mais. u. Busco n. tua. alma.:Respondi-lhe: :A minha. alma já morreuln

Ao entregar sua alma a Deus,
Deixára aos tres filhos seus
Dezasete bois que tinha
O til Domingos Simões;

A SMINHAS

CARTAS

III
A educação d'um povo tem
dois grandes factores no jornal e
no livro. Um e outro, quando escriptos escrupulosa e conscientemente, podem orientar com segugurança a vida do homem, ou
abastardar-lhe o caracter, quando

vertido e imponderado. Bastar-lheía ter uns lampejos de dignidade
para não chamar educação acanhada, provinciana e incompleta ao
que pessoas'de bom sensoe dignas chamariam, neste caso, vergonha, sentimento, dignidade. Não
revelará, em circumstancias taes,
o l) Juan cidadão uma educação
hypocrita, falsa, degenerada e o
de aldeia uma educação, sentimental, honesta e sincera?
Parece-me que é mais sincero
quem falla como quer o coração
e dita o espirito do que quem traz
palavras engatilhadas pitas oc-

faltem ao amor da Verdade e da
decencia. No primeiro caso distinguem
uma
naçã
o
entre
as
demai
s,
E talvez por partidinha
no
segun
do
são-lh
e
causa
de
degeNas seguintes condições:
nerescencia e, por ventura, da
sr
oe
s.
perda
da
sua
autono
mia.
Tinha o mais velho metade
,
Emñm.
d'e3t
a
passa
gem
se
pode
Em
Port
ugal
abu
nda
m jornaes deduzir, creio eu, a
Porque fôra na verdade
dign
idad
e
do
e
livro
s
fraco
s,
que
circu
lam
livreQuem muito o ajudára em vida;
auctor do livro e do ñm a que
ment
e
por
toda
a
parte
,
embo
ra
Era um terço 'pr'o segundo;
Visava.
as
suas
doutri
nas
sejam
contr
oE a nona parte cedida
Visava a estimular ao attenversas
e
desmo
ralis
adora
s,
as
mais
Ao que viu mais tarde o mundo.
tado contra a honra e contra o
das vezes. O jornal, principal- pudor.
mente
,
é
bem
conhe
cido,
pois
vêQuerendo dar cumprimento
Livr
os
d'es
te
gene
ro
devi
am
se
a
toda
hora.
Deixar
ei
de
fallar
A's bases do testamento
ser prohibidos rigorosamente e
d'elle
para
tão
sóme
nte
fallar
do
Viram-se em palpos d'aranha
não vendidos sem reserva, como o
livro.
Os rapazes, pois lhes dóe
fazem.
Tenho
visto
muito
s
livros
á
Quo pr'a tal cumprir se tenha
Isto
demon
stra
a
nossa
decavenda
que
as
aucto
ridad
es
devia
m
De partir ao meio um boi.
dencia
moral.
prohibir-pela pornographia do
Pau
lo
Slac
z'o.
assu
mpto
que
Vers
am
e,
ainda
,
Por acaso appareceu
porqu
e
corre
m
sem
nome
de
auO caro visinho meu,
ctor.
Que era um typo assim no gosto
Ler
um
livro
de
aucto
r
ignoDo Manel Morgado velho,
rado
é
desc
onhe
cer
um
amig
o
ou
Prudente, tino, Composto,
inimig
o,
_segu
ndo
elle
é
bom
ou
Ao qual pediram conselho.
mau.
O nosso presado assignante
Ora
ha
pouco
mais
d°uma
scE vai elle solução
sr. José 'Ferreira Garro pede-

PARA SERMOS UTEIS

Prompta deu logo á. questão.
Mandou a casa buscar
Um dos seus bois, de repente,
Pr'aos rapazes emprestar
Por uns minutos somente.

Depois disse: «Está-se a ver
Que nós vamos aqui ter
Em logar dos dezessete
Dezoito bois prla partir.
Nenhum de vós se inquieta,
A bom termo a cousa ha-de ir.

Sé nove bois receber
Nada terá que dizer
*O mais velho da irmandade
E ficará até contente,
Pois devia ter metade
Dos dezasete somente.

O segundo vai“ dest'arte
Tor seis bois á sua parte,
V
Podendo dizer afioito
Que a sorte bem lho promette
Pois um terço dos dezoito
Leva, e não dos dezasete.
De vós tre, o mais novito
Um quinhão tem pequenito.
Inda assim apanha dois
Que sempre e mais um bocado
Que a nona parte dos bois
Que voa tinha o pai deixado.

Adeusiuho. Levo o boi
Que simplesmente vos foi
Emprestado por momentos.›
Nisto o bom do meu visinho,
Após agradecimentos,
Retirou-se co'o hoisinho.

Passaram na occasião
De resolver a questão
L'ns egregios mathematicos
Mui senhor's do seu nariz
Que se quedaram extaticos
Por nisso não entrar x.
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Anthem de Quental

Não! Tu guardas a alma no cama»
rim, onde conservas o pó de arroz
com que nos seduzes!
Margarida olhava-o pasmada, e
estava a ponto de o tomar por doido.

encanta e desvaira. Adeus, Marga-

-Adeusl disseahc elle ainda,

parava acordar do turpor e aroma

erguendo-se e apertando-lhe a mão.
Adeus para sempre! Tenho pena
que não pudosses entender-me, por
que és incapaz de' sentir, o comprohender é egualar! Sabes tul Se eu
clcvasse a Deus um voto pela tua
felicidade, seria a pedir-lhe que não
to désse bexigas!... Aliás ficará.
perdido o teu futuro, que todo dopcnde d'essa pelle suave e magniñea, que á noite, ao clarão das luzes,

cm que cabira.
.
-De que te esteve elle a fallar?
-Dé um sonho que tiVera. Viu
uma mulher que sou eu, e que não

mana li um diesses livros, emprestado, que não sei d'onde vein nem
quem o fez.

Dois quesitos que o tornam
duvidosn, não é verdade? Por isso
mesmo não direi aos leitores qual
era o seu titulo e, muito menos
ás leitoras, admittindo que tenho
alguma. Ninguem lucrava em lê-lo.
Era um livro incorrecto na
dicção, immoral e inverosímil na
idêa. Ter-me-hia esquecido se fosse melhor. Mas a estulticia d'alguns capitulos recorda m-mio ainda.
Para çoncretisar o que acabo
de dizer basta esta apreCIação psycologica de duas personagens.
O auctor-cobarde que prejudica a occultas-quiz apreciar, n”uma
passagem, um D. Juan da cidade
e um D. Juan de aldeia, equiparados em instrucção.
Requestam mulheres um e outro.
O conquistador da cidade é audaz, ousado mesmo, e tem para

as bellas beáutades cheias de espirito e elegancia. Foram forjadas
num gabinete de restaurante com
alguns companheiros de orgia e
industriaes d°amor, depois de libações.

O requestador dc aldeia, esse
e acanhado, córa ,muitas vezes
diante da mulher a quem falla e,
não poucas, se vê em dithuldades

- . . sr. redactor

A carta assignada pelo sr. J.
R. e publicada no ultimo numero
do seu jornal obriga-me a vir iucommoda-lcr novamente.
Não ha duvida que os engenheiros, que foram a Loure alinhar
a estrada, entendiam que era preciso deitar abaixo parte da frente
da capella, mas, se isso chegasse a
realisar se, o sr. J. R. entenderia
que ñcava obra linda?
Deve concordar commigo que
não.
E” certo que um cavalheiro de

Loure se promptificou a concorrer
com 20033000 reis para as obras
da nossa capella, e creio bem
que ainda hOje sustentará a sua
palavra, mas isso impedia que 'a

Junta prestasse o seu auxilio? De
modo nenhum.
Feitas estas considerações eu
devo declarar muito sinceramente
que se tenho empenho em que se
faça a capella de Loure, não tenho
menos de ver construido o cemiterio em S. João.
Temos já fallado todos muito.
Algumas obras se tem feito já tam-

bem, mas é preciso continua-las.
A Junta actual não quer auxiliar-nos? Vamos trabalhando sempre, com a esperança _de que a›3ua

assim!

se é um segundo do felicidade... vi'

'O resto da noite, para Pedrinho,

fujo com o meu amor!
Instantes depois de Pedrinho
partir. Candida foi encostar-se á

passou-se em claro. Tudo foi scismar, e emprehendcr mil planos. A
coragem de nunca mais vêr Margarida pareceu consolar a sua alma.
Com o chegar do dia, porém, veio o
desejo de ir ainda uma voz ao theatro, e adquirir a certeza de que não
a amava se nenhuma impressão sentisse ao vel-a. Baldado empenho. O
fogo d°aquelles olhos, e o som d”aquella voz, tiveram o poder de encantar novamente, e a sua alma de
creança não tovc forças para repellir uma hora de seducção. Loucura
é isso? Quem sabe?! Os ephemeros
não vivem senão um segundo; mas,

se parece comigo. E' meio louco!
-Pareceu-te meigo?
-Vaidoso como tul
-Lisonjeou-to alguma vez?"
-Oti'cndeu- me sempre.
-E sod'reste-o ?
-Se me agrada, sc lhe quero

carta:

para dizer-lhe o seu pensamento.
Na simplicidade dos campos
não se estudam arrebiques de estylo, e á meza esta-se com pessoas
amigas, honestas e sinceras.
O auctor da obra deprecia o
D. Ju-:m d'aldeia porque é menos
desenvolto que o da cidade, porque
não é capaz de tantas liberdades
como elle e não tem phrascs aguçadas para a mulher, e chatia a
isto -Educação prom'nciana, acanhada, rhcomplcla.
Falla de educação como quem
nunca a teve.
Inqnestionavelmente, o livró
de que'fallo é d'um espirito per-

rida! Fica.eom a tua frieza, 'que eu

cadeira de Margarida, e balanccou-a

nos a publicação da seguinte

sucessora

encare

lllalS

a

SCFlO a

missão que lhe compete.
Lisboa, 4-3-910.
José Ferreira: Carro.
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Edição da Livraria Central,
de Gomes de Carvalho _158,
Rua da Prata, . 160, L1 SB OA
vem bastante!...
Isto passava-se pelo carnaval. Os
actores haviam ajustado entre si,
irem depois do theatro a um baile
publico. Duas ou tres actrizes tinham promettido fazer parto do
rancho, e do numero d'estas era
Margarida. Esta noticia deu-a um
actor a Pedrinho, convidando-o a

ser da caravana. Na ideia de matar
impre sões de 811101' pela Margarida
da sc-na com o inevitavel desgosto

que a @automação e as maneiras da
Margarga da. vida real lhe iam minist-rar, edrínho acccitou. Logo depois do eSpectaculo, subiu para um
dos oaleches, de que só restou Um

3

Correio do Vouga

NOTICIARIO
Fallecimento-Falleceu
no dia 9, pelas 7 horas da inanhã, o nosso amigo sr. Manuel
Maria Martins, o Bichas, do
visinho logar d'IIorta, que, chegundo ha tempos do Brazil,
aqui fixou residencia.
Encontrava-se, já ha mezes,
em casa do seu particular ami-

0 interrogatorio da presa
prestará alguns elementos para
descobrir a. . . quadrilha?
Partidas s chegados
Valle do Vouga-Por
iniciativa do digno vereador e
'Regressaram da capital os nosnosso presado conterranco sr. sos amigos e conterraneos srs. SeAvelino Dias de Figueiredo, a bastião Pereira de Figueiredo e

NOTICIAS PESSDAES

camara municipal d'Ave'iro re- Clemente Fernandes da Silva.

darío, attinge sempre o seu fim
_ _
principal.
Provado, pois, por direito natural, que a sociedade pode condemnar licitamcntc os malfeitorcs
que lhe são prejudiciaes, podemos
ainda prova-lo por direito divino
com uma passagem do capitulo
vintee dois do Exodo, segundo
livro do Pentateuco que faz parte

-Devem partir brevemente para

da S. Escriptura: malçficos non
o Brazil os nossos coníerraneos patícris vivere. Ainda podia citar
que a companhia do Valle do srs. Jethro Fernandes da Costa e
outra passagem'. do capitulo treze
Vouga seja obrigada a fazer Fílt'ppe Fernandes Trindade.
da epistola do grande apostolo S.
pontões sobre os caminhos que
-íReg'ressou de Coimbra o no.9» Paulo ad Romanos mas não vale
go c nosso presado conterraneo atravessar, nesta frcguczia, a so [Ilustre ami 'o e conterraneo sr. a pena porque o Sr. A._ B. C. pode
major
David
'errez'ra
da
Rocha.
sr. José d'Almeida Barbosa que grande profundidade.
incommodar-se ao OUVII' estas pa_

presentou ao governo, pedindo

lhe dispensou todos_ ps cuidaBom sera que a representados na sua prolongada doença_ ção da camara seja attendida,

lavras de: Exodo, Pcntateuco, S.
.

Escriptura,retc. Já se vc, pois, que
posso muito bem concrhar com a
dia 10 os minha crença de catholico a defeFizeram annos
.rrs. (Reynaldo 'Uz'dal Ondina!, il- 233 pega de morte applicada
Anniversarios

_A instancias do meretissimo Go.vcrnador Civil d'este districto, o sr. Conde d'A ucda, vão ser concedidos pelo
inistro das Obras Publicas, da
ex."o
verba. destinada a estragos dos tcmpuraes,
24 contos, para reparar as estradas do
districto.

Pouco é para a necessidade que ha,
mas, bem administrados, para algumacousa
hão-de dar.
Muito necessario é que no orçamento
do futuro anne economico, se votem, ao
menos, 100 contos de reis para reparo¡
dos estradas do districto. Só assim poderá
arranjar-se, quando muito, a quarta parte
do que é preciso.

Costa de Wallace, o

Ainda se encontra entre nós, de visito
á sua ex.“ sogra, a snr.l D. Thereza Pereira do Mello Sobreiro, virtuosa esposa

O saudoso morto era um mesmo para evitar que o povo
do snr. dr. José Rodrigues Sobreiro, digno
conservador do registo predial da comarca
bom homem, muito estimado manifeste o seu desagrado, co_
de Vagos.
'por quantos o conheciam.
- Retiraram para Alquerubim as
mo aconteceu, ainda não ha lustrado rofessor e distinclo oeta d 'ro dhins certos limites e em
snr.' D. Ascençdo Eduarda de Mello e
Só nos ultimos tempos da. muito tempo, em Albergaria-a- e José odrz'gnes Sucena, ileclo circumstancias especiacs.
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Encontraa-se-ia finalmente, naes, pelo que pedimos descul- que., embora a pena dc morte não e na. miseria, abandonado dos netos que Jud Rodrigues Larrmj: [ru
eram os parentes mais proxunos que agoa chave do segredo ?
pa aos seus auctorcs.
attinja sempre o seu fim secun- ra tinha.
Summit .
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um uns insumnno

logar a preencher. N'outro,.já os

quer faller-lhe. Que surpreza foi a

quatro logares estavam tomados.
Faltava;Margarida apenas.
,t
r-Tcrcmos que esperar boas horas! disse um actor. Margarida eu.
'tra na ultima scene, e levará seculos a despir se!
N'cste momento, porém, ouviuso uma gargalhada penetrante e lina: era a actriz que subia para o
cnlecbo, vestida ainda com o traje
da scena.
.
_Para os não'Yazer esperar!
disse ella, fixando a vista ein Pedrinho, que estremeceuonando a sentiu a seu lado.
Os cslcchcs partiram. Pedrinho
contemplou a actriz, sem poder so-

sua ao vel-a vestida e caracterísada

assim! A mão do Margarida descançava sobre a d'ellc, e os olhos
de ambos encontravam se n'um fobril c apaixonado olhar. Vinha n'um
Costume de princcza grega, com uma
larga tunica de damasco amarello
bordado de vermelho, cinto de seda,
c as mangas largas do traje oriental. Pedrinho nunca a havia visto
trio bella, tão moça, e tão poetical
Uma atmosphcrs de milagrosa elaridade parecia cereal-a, e apodcrar-

se das almas convidando-as a alloral-a. Brilhava por uma graça ideal,
e o olhar parecia fixar-se-lhc no infinito. P_cdrinho dizia a si proprio

que aquella singular belle-za não era
da terra! A-lscena da vespera, a fatal sccna da ceia! impediu Margarida de lhe dirigir a palavra: a elle,
impediu-o de lhe faller o encanto
em que ella viera mergulha-lo, Que
de ineliaveis revelações trahiu o humido olhar do pequeno, em quanto a

actriz permanecia calada olhando-o,
c que elle. sentia todo o seu sangue
aiiluirulhe ao coração! No momento
de se apcarem, Margarida poz a
mascara, e estendeu a mão a Pedri
nho, que lha apertou cheio de paixão; mas nem uma palavra dc algum d'elles cortou o silencio que
toda essa noite guardaram.
No meio do baile, a actriz, que

dera o braço a um dos seus companheiros, disseram-lhe com um fundo
suspiro:
_Porque não conscnti eu que a
Candida gostasse d'elle?!
'

_Disseraugmc que é rico! replicou o actor.
_Que me importa?
_Não tc importa que seja rico?

redarguiu o homem espantado.
_Gosto d'ellc! dissellm'garida.
-D'este pequeno?

_D'csta adoravel 4 creauça, de
cujo amor não sou digna!
_Que loucura! Que uns copos

de Porto te ::paguem essa ideia!
Vamos cciur ao botequim!
Quando Pedrinho tornou n'cssa

noite a avistar a actriz, encontrou-a

a uma meza, cercada de homens,
com quem ria, a gritar e a contender com os que passavam. Ao ver

Pedrinho, tornou se pallida e escondcu a cabeça entre as mãos. A embriaguez a que chegara, porque o
actor a obrigára a beber até se cmbriagar, não lho risczira todavia da
lembrança as feições d'clle, e ao reconhecel-o, tremeu de vergonha e
de raiva pela consciencia do estado
cm que se achava. Pedrinho deixou
logo o baile, c na manhã seguinte
escreveu esta carta á actriz. Pobre
Pedrinho! era a primeira vez que
elle escrevia a uma mulher!

(Continua)
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