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*Ednardo da Custa Santos a intervenção'

,

Ai, não! que ho na minha historia
Que lho suavíu' a tristeza!
Nasci nn triste \'eut'zL

ituinal. rampas sem ossos!
E ao inndo, Jerusalem!

E amado como Bariil-li
fu o coração do india
St' cntre›nbre de amor nos Inmes,

0ndo ¡mr-;i minha mãe;

Meu pae chorava c eu cliur
Vundo morta e sem prestigia

Não lhe dit tempo aos perfumes
(i seu destino cruI-l. '

Aealentaranmne as lagrimas

Que derramou 't saudade.
Na desgraçado “dade.
Qua não tem patria tambem
Cresci; meu poe uma noite
ltisse~me:- -E' já lepn agora;

Terra de tanto prodígio.
.'\hidicla agora dt: J) 'u~x

Ai trovador naznrrno,

Tudo silencioanl estoril]

Não voltml tenho meio. . .

Tudo vastos eemiterios,

[Ji

Onde ruínas d'imponus
Ficaram por ninusulrosl

r ão. bidsphêmiswl Deus não!
Paz o mundo esse impossivel
Entro n desejo e a ventura;

Ergoe-to ao romper d'aurora,
”Vamos partir àtnanhd;

Vamos ver as terras santas,

Sepnlnhrm de tem: monarchas;
A putrla dos patriztn'has,
Desde o Egypto :t Cannon,...
Fui; corri o mappa immenso
tras montanhas da Judéa;
Ail patria da
hebréat
Ai. desditosa
l
One extensos montes sem relva!

uue parage a sem wolortol
Onde se n ande o Mar Morto,
E onde se espraia o Jonlãol...
Aqui, de limmr os vestígios;
De: leh?, além o deserto;

s que tá itens de permeia!

*nuno pne--dissa eli-lenha :ti-deh_
w_mtu mim. a aridez do monte!
Sb Deus dani ao ('I'I'llO n tome

0 amor obama lhe-loucura:
E o precoowito-razliu.

Em que bebia lsmat'lnu
-~Pae. mnceí: mostra-mo a patria,
Quem dormir sem receio. . _u-

Deus é Deus, e um ea existe!
Cego é o mundo o rnria a crença!

_.rnm, encosta te ao meu se ,

E' term de todos nos!
Este amblenta que respira,
Da lua e do sol os brilhos
¡tão-de ser de nossos alhos!
Foram de nossos avós!

(me não tem patria Israel.)

Em lodo o mundo estrangeira!

Toda a vida pen grina!
- \'éde se ha mais triste sina:
Ser rica o não ter um lar!
Sempre a lenda do Ashevero!
Sempre o decreto divino!
Sempre a expulsar-mc o destino,
Como Abrahão a pobre Agar!

ilas esta cnpula immeosa

Mas se a crença nos separa.

E o mundo exige o supplicio,

Dd-se o amor em sacriñcio,
Deixandovse o pranto à ddr;
En carro o peito á ventura
Tu esmaga o ten darei

Large' o Sinai encoberto:

lt'iioreb o morro, inda alem;

Que pode valer á hebréa

Não mais virei junto ao Tejo. . .

[reste lada/ o Mar Vermelho;

Sentir !filma chamma inñndar
(lema a linda Esther ser linda,

Não volte: mais, trovadorl

'a uelte, nada! uns destroços;

_
Thomas Mw'"as

Contate a hiatmin pela: pequeno! opni- 0h
wloa mins da !Mas as macnhs e ¡mnrr g l
rena. que deixaram abusar ia mas mana
iq
infantis.

(Connnuaçau)

r
.

I- _

l

v

'ião será uma im'nin dizer que ella co-Íoge um turbilhão .e 1 'E enpnpo em
!anti
nhece a historia!
l -o

ten amor n s unnue aamtanora

Sabe os nnmen dos reis, aa datas dos com a attranção lunel
la d'un¡ abysmo.
seus nascimentos c mortes, mmagãen e

l Posto apenas contar lhe o que Gz.
Consorcios. e os Hinos que tiveram e a
lllinlna l¡ na tem hoje vinte seis- nnnns. citadas e villas que
staram; man
t ,lrasu“.1_ o mãe. a tem sabidu cumprir a que ideia tem ella d'esemnqni
a htstori¡ sublime,
dt' pIA c culmil m' 1. o que a sorte lhe tem que participa do
drama :.- da epopéa. anal
l.
Lulu
tem paginas :loluridas e paginas brilhantes, E
'mu »1
deva attribnlr ns muitos que que tem cintos trium
nnari, u gemidos de
indo: ti A r nnliecem a educaç

Pena.

A

_

Curt. JH Guimaraes.

trem aros de Em
n lnvn gra's parta, de or.
lou-lhe:
-lá sabe n novidade th units. sr. G
lru?
_En não, minha senhora, acabnjncl¡

ar.

1 min nn na¡

ão que pro- lntmsa angustia_ d'esca historia em
qu?!
canl «i ~lli . parece-me, porém, qnn sem Não ru *mtu
tantas lnctas heroína_
!aisa n :tem: pndeiei caulu r, que os tantas l'(ll]
f1lll$la§ immorla , e qua

g -P s nn [ln dou. E accentnanda
perüdamenle a phrwa :
~ E' Amanhã pediria em casamento, pelo
ti cttmte de Mello, a minha amiga Bertha da
Cunha.

ac
IBHIS Cl ”latim não l'urnm de indu immun- chama a hi.~tn
Kra ru-"ia notl-z quando Antonio de Cai'
ria da ltumannlatln?
Antonin de Castro mal ponde rnnrmnrat;
36°, e flu-r u ninitn que pensei u mellitei
Nãn lhe parn'ce que dave ser nm estuda tru entrou rn» baile dus mnrqnezes da t'. tum
:imt
muto surpruhendrdo. maio
aohrP n rum ter da minha querida tillta, Harada,
Apenai pm'ado o Vestibulo du palacio, attiqniladú
[ortrümnle, roliustccprlor, qn¡- l'az
me ::jutle a guial-a nu caminha «la seu cantie
rcr melhor, ns csíuryas ÍllnullDS quu penetram c n'nnn mato quadrado, rndua~
N'esm momento Hertha chegara ao pé de
apertmpmnmnw,
u ¡mu-nm tem Empregada para alcançar a 4:to de uma :maria de marmore na Carrara* Luila
e rlí 'n lhe:
lia ¡xt-nte qnt: diz que att mulheres não quasi amnipun(- tendo no centro um tanque d'nnrlo Jorn 'i que hnj- 91351110?
--Entãu pur ande tnns andado! Estou
devem ler.
ltl lmtncm ruth', primitlvu, inhabil, m- Tnva um repudia. em que as luzes punham
mncada de te pmcurnr.
alguma vez 10m ouvido essa s tlr-ialn ilk" perigo:
mil rett xns scintilantns, Em turno do tar¡'m1 o carpa c Lin cl
E voltam-ln ae par-1
upimues ntnpidas nn punidas; não lhes
Intra: pan u m; mo, estnagadu pela fm
que (IBSAlJrOChílYam as mais Imllas e raras &atendeu-lhe a sua lina Antonio de Cuatro,
credito minha lira nmign,
mão, que plrecln_
1:11 brutal 4I.t natureza. sem cumprelwn
plantas, e das arrarias pnmiiam gaiulas leila tie. lyrinsi
'
En nnu acho meritu algum n mulher riu :tmnm
qu u esperam e da mimo a dourada, untle plpilavam alegremente
- Como está. snri Antonin tie Castro?
ÍngWlet', que se r
na :no tnmprlmun- que unha.
u human¡ dm: nussun dias. pa »uma alricanns. l-Jrn \'ultn havia flntlrlus Ainda em noite
não tive o prazer de n
to dos sms nbscnru: tl
res de todos os au re au \'íclnriu~o. ao vcnc
div
ans
ori
enta“. onde alguns gruposI aew vérl
ednn no que
dia!
tem lmhitmdu [mins as tyrannins que o' tados, couve aavam.
IS depui
sorrindo-se malinlusamcutn,
Senna rotineiramente \Illl raminho dt- Iluminnvnm_ r¡th ¡til
Auta-vma da (Xaxim ia prufunllameute me- nccres' 'mon :
'l'urenya enorme van,
que não ronhere as iithicnIdndes. e se não "ruim quer-nt.:
lnnmln' ¡mpi-e»- o erlranrdinar' . que
at ga?
-Teem por ventura amhtln nn dois n
su arma rl'eltu o porque não sabe du ne~
* tr» o ¡ a nrranto das salvas pro- .~ sabem avaliar nqnelln, que n u'rm a:
conspirart
nbnrn outra.
liisturt a: t: na» Itinmplmi r que su cha-l tido'an'nm baile. entre n it'llllllüÇÚCS 1le
ão, minha senhora-reg
A lnlllhí'r deve ler', ma: se mais tnnln lua Ni Mun un
'el A
Goblin), mande Bernard nn luu's o o brilho das joia nu rnvin I'lu mu~ tunio. !tium
nte
vu
não
conspi
nu plcnu um tl
um faculdades mPrtta , \'iulur “1,0, tm a l“smnfld
“xotnuit
de um puncus llwrt-s rurrnosna, cuja lwllt
nat
uru
l
é
mono:
atrai
üu
ninguem.
c da sua (“rm mural, L'llil pode ler Indl) tic mirliarn
s «lu set-un», que ¡'5 prnri › ct¡- runlçadn pelo luxo das atuam' ouvindo
But'tha comu levemmile. _
_j
sem perigo. é indian/usarei que urna erln» nlterer uu me¡ :E
pulos murrns tniluarios na orquestra o ryttnno \'1an da uma valsa
Antonio ¡amam-ruin, qnnei ¡laclah *
que leem &signalqu a ¡mesma-In dos mn¡ Ide Strauss~o nussa espiriloncliase tristu,[
-Acnbata :in chegar tnnia mnmcn o
riu_ é inrlispensavcl que haja u manrr illu<1r a mrrn
do
uma
utta
ntes n'twsa estrada lum¡
tristeza irresbuwl a sintern. Con- qnnnda a surfl D.
cuidado na cultan intellectual que ntla uusa que
sn chama civil açñu.
traste. flagrante. a tautus vezes verdadeiro. de da me cnu Luíza¡ tt-ve n amnbil
vilar (para uma volt
deve receber nn lulancin c nn adolunnun[-I' !SEU que eu chnmo mnliccer a hislrr
llas Antonin de Castro penetram na na. valsn. e nñtt tinl
m Igúçãn :lu mc ira
cia.
riai
laodenominarlo pela marquuza~o salão sem me des
pedir e v. cnc.“ u lhe¡ pe
ltíz~ma a minlin amiga_ que a matar
ll
a 1: uncia a Ps, rito de sua lllhn, (Im: us nussama-apruxitnunvse tie um as 5an
ardcnslgmm u eatmngeim.
pnrtn (Im rutnttni's sãu immnrans, que. na t'utinsn_ [da, altei
ami
go,
lu
para
o
mu
seu
lnl
gran
llUO. e Chamando-nda
Burtha inter: mpnum:
quanta.. \áu i moraes nas intuitns Sit¡ «Ius causas, su pode col
her pruveito, nm parta, pergunwwlltn. rnpidn:
_ Então_ pan-tar
perignsnmentn *xaltatlan (l|] revnllnm au enorme pt'nvcita
cujo ¡lmnt'c nml lhe pi s_l- ' 'a cn a Berrini!
r ?nun , Í, tnítthn senhora_ parti¡ ama. A,
uspultq tie 'umidade riu-.nler qua ella min sa exp
r!
ill _respondeu n amigo, cum um ar nltã.
¡tnglv'l'nn-mr rliz mc que a lnsluría «lc
Não 5P¡ .inda Mm até curte, esta vla'
ltir-mwlla que, n'cs .r tristnria lia crimes cunsturnadn.
gem 1m' levará, m .ei que mn trará al~
golf"“ ',¡vt s não é mais qnt', nm 3mm¡ innu
beis. na qtmtlt'us l'('\'ulla|tli. ha lmque, tem lcitnY-«inwt'rogou Anto- gun: :rt-mo.; arnstanu tie
W rlz: mn n dt: críutrs e no \'lc
Pnrtu at.
im_ que Iucns runllemnatlus ¡'ttju contacto
t
HH HHNÚSH.
Malu
lcliertlm ostnvubrnnm gil: m
tüâ'ü'f 4, em l-untrad ' absoluta 1ir o tl( '
.No
e
\'trll
-tlr
ill-'l
n-»r
l
tvtr
cap
ucon
int
-lln: o all!iKU-n que co' u o sen transptrénte v «No (lr. v
a de uma
mm na quitutes da rcllgi a, e no ntein
tmn luitl 7' Tnm «lançado e~atunwaltdu a
das u'lnv - qm“ se tiusnnrleinm naesnltnm. creançn.
.e treniiam-llte, e :t Cutlllel'hem |
(r
aum
intenção n corn triste ~lrm ia :i levar nos Intlius o gsm/Ju,
\arraü
qimi que prclcru ootnlemnur n sua nu a
uahimJ
cnu
rér
sml
o
sublth
mui
to
com o novo \'innuude, o Ill) ('II (L
nun¡ ignnmn
l
que nu n , us n t-unsnn'c
na
crmnnnsu. !atman li:: tir-rue . giz dt- Melia.
simnlus uu tmuçnn tranquth ¡lu t pinto.
[tirou nssim algun: minuLus_ a du ye_
x¡- ba alg . ., L'tlllbx n ha nmrlyms: se lia
Ant
onio rt» CvISlIO empallidcceu, o Ianv pente. resultam. nissu
Tntlltn tlttns I'ulrj
'tvs a [au-nm? 11,¡- tnnnstrni. tambem
baixo pnm Antonio:
hn santos.
can
du
na
ult
we
par
a
o largo crystal polido.
~Nào partir. Fitlua.
aminvt e parece-me que arnll ' hit»
lleixu um' nu cerebro il¡ ::rmngíl r“" N" que se cl atacava na parede q r dava pal-J dou-lho uma folha de ima. que nrzan~
“
;Ir-nar o :Inn esclarecido cnlcndi- :t
¡nptnrlusn rlalinm :ru lie qtn- Im de su- r au
Iãu da lmilu_ Vl“. n'uln relance. cara, com
uniu min

i-nim tlu uri

natdn natucntr
r
os
par
es
quo
par
pãwavnm mpidoa ral a Vll'ldlmlr inw lllr- rlngin n
unim lugar. se musultar .bem n
curpaw.
udio FBI'ÍItFlilíldO a v Ientu .1 tudu que [Ori no mu”..n. na vn . a ltgurn guntil A»
-Cu
mplllvl .n Hlwns de \'. Px. , 1.x, rui¡ que. truusíge pur iranlrj«cto
n
\'il.
n
Ber
cum
lim
pqx
da
ãu
llun
\'¡rlunSü c ¡lirilrt, cumu qua dupcndmntla murmnruu Antuniu ¡ir uuu
qttl'íi e tim' prugutçn tum a iunumucía dra
dantente commann
para
tudu
nn
que
[mu
für
i-.
(4
rn
'll
e
tic
tgnn
|.ui
rant
z
n!
rl›I
Mal
lu
e luvudnhm- villa
t sua li lr'ly

Iiir u «nim prlt) qttu Mr nuno 1- 1mm, .t

l

tnãns :ln .sua tillm todos us¡ num na vertigem «la u'nnçn i r
l'u li ll' que P“í¡ não tenhu quai¡ nada,
v upnpña onitrrne. Faça the !155. llu um du* grlttim qur- . stanriavum per.
a tv( tI.- :.n untwgar a lrdbulllu .titliuiimo
u
ln
tl't*ll.
histo
nus
ria. p quaran rita'
int, uma \'nz argentina
m: em' "ter mm n mais (IFlltJ-'IAIU du: e::
tiver I'lluuurlud ultima pagtn
rá tuulln'r. o «'.linmnn riu rnpt-utc, lar-num) 33H' tlu
rtlmltu 17ml“ util
crnpnl u ¡IIJP ella lleva u Ill'l'.
Uma !nutltur lllstlulda, uma mulher furtar rn tlnlurosa Ti'l't'fie'.
lim spgnnrln logar, ?sua ignnrannin, que
“1. lntttllur unnutnnsm
rapaz du .mr esposa «li na, e. mile de 'el's
un
Ant
uniu Ile Caeiro_ que. bz ( ms cnjuu De
para A ¡nulltwr lhe parece o pariu :01:81:3tmta_ Lr-nllo aprendido a nnntmcer_ tampa
o mPlnnrolim qun paruce um ryprcs- Extremamente
nn e. trnrnnullo rindo ella ¡'epousnrn ›ll'uute! Venha dar uma volta lie nim.
mtnonle. pan-re 1111: a mim um hnncu tl(- rar. julgar e a pousar.
.o p v do nc
Não
.wi se CDmDVI'I|CDd\u brm a ideia
orrtons da v. eu!, minha senhn~
pertitlas at'ctns anula lacílutenle ella pôde
Bt-rlha ern
que
proc
!it
urei
-re
expô
spo
r-tha. Apnnlcí n traços
ndeu Antonio, que su nproxt r eviam n'ell
naulrngar,
. para issu. r
In estou d'aqu¡ provendo n sua (injecção, largos a :lim ' mw que tlcre, dar ai mara.
leit
uras
tle sua liilm. Ia!" a qn» chamei
E, danda-lha o braço, là lúram os dois' c uma uma
M s eu não quero tal que minhtt ultra
seja ignorante. Patu contrario. dei~lue num nnnliecer a historia, não é. como uu, ler P ara o s lãu de baile.
lwlla carn n
ainip
lnsmu
0
ntel
par
híswri
de Antuniu de t'rnslruv Pra LUi' ñgura du 'l'
ntlnres
excellunte educação. Aqui não sc trautn
E' Ier donnnada pur uma »luiz rle ele, d c Souza_ urna travessa e bnliçosa ninrc. !I «ice a sua
senão (las leituras que d -pnis .tc ndncada
valia cr m_ que a: conversações d'utnn D a, a quem Antonio mera a rdrt- n'nneu the (levo permittir on recusar.
ne ügnrin
mãe intelligenle pulam dll', tintas as que tro( Leulpotl. em Cast-it's. rfum verão. cum il
Minha 311111,¡ creia Íalo que ll!“ vou (ll
A sun pelle
tenh
am
traz
ido a esta lhesouru lorurmlu :t dusprcccupaçàa Il'uma simplns lt'ytnrtíon, r :ncia que
znr. Se sm tllha nào nnnber ,-e. :m u que
tem apreuuido até ngurn, tie plILIlJOS recur- nelas sennlhs. algum nunhecimentn precio- b 0:1 para as partidas de creo/;et no Spor- mente as E
ll ng. No emtuntn Lulu¡ parece que não
sos tica munida para mmlmter na grande so e ntil.
amante, lr
(a
ma
m
r
n
.'n'l
z
nnm
rad
n
as
cois
as
no
mesmo :mto vidade inelT
batalha em que \'32 entrar,
(Du
lirrn
.Nut/
:urna t' Crmngns'
e nunca pnrttrvara a Antonio ue Caatrn o jada pelo c
Ensinouvthn a cattlccismo, Lent sai; Lil¡
D. Marin Amalia Vu; u's canalha.
seu :rrBlPCÍ'ncnln e a sua indiferença sub- castanho rlz ›
fez já :1 sua primeira commnnhão. e Na.
sequenuts para tmn ella an musmu passo equenos cara w
wa» P.“
pondou ao exawn de doutrina com adm»
P
que
se
mos
tra
va
carl
a
vez
mais rt
tax-el Íüt'llld'ñdr', e, cum uma memoria imguga e d'nm en
m
çln por Hertha da Cunha. int¡ a amiga de a encarnarão viva
pecaveli
'
' ' '
Luiza: e por
F. depn
Em que

_à

qm essas noções a auxiliam

A SILVA FERRAZ
para que alla chegue a conceder o beu¡
absoluta. a eterna justiça, n Espirito Su- Murasme, nylphide, na entretanto,
nem nm tenue lampejn d'alegria
premo que. anima a grande natureza?
E' preciso que la forme de Dana uma vem levantar do gelitlu qnehrantu
larga e fecunda ideia, e as manifean minh'alma, que se extorce d'aguniz.
da sna grandeza não eslã'
Tu :duras-me, simi~mas vê o quam'
Não espalhada; n'essa cr
é dolorosa e arída e sombria
que ella não sabe ver e ç
a magna que m'innnda em frio nr¡

as bons de prazer e de harmonia!?

¡rivaL

issu a sua mai! ¡mplncavei ciosaa Liguraa dos
o u o original Encanta

Terminada a valsa abrín~se o bugl'ettc. las aristocraticas mia
L'ma onda de pares, anríona de geladog l n a tela a pincel ¡Ic
in \'uliu logo a sala onde elle se achava_ Dyck.
disposto. Antonio de Castro conduziu ali oi Nada da petnl
¡sen pag'. ma: bem prum¡ lhe importar¡ alws'a na s'ta pes

n Irrequieta e constante babillagc delF

_ a sua distl

t da Souza: os sans alhos estavamln tagrt¡ d¡ tnnnce
dos sobre Barth¡ da Ganha que, a nis- lalmct' r de Bar =
Leninha“ um quadra deC W»
l' (Cantin'to.)
› o braço a Lutz de Mallu.
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