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SUA MAGESTADE O SENHOR D. LUIZ I 

A monarohia,— essa instituição tão perigosa, que bastou ella só, nú 
de um Filipe ni Filippe 1v 0 da 

Garlos 11, para corromper até ao mais inthno do seu lieroisimo nativo 
mais nobre. paiz do mundo, à gloriosa patria do Pelagio, do Cid e de 
Goncalo de Cordova, — à imouarehia, dizemos, foi quasi sempre servido 
em Portugal por ma raca de bons homens, que nunca, ou quasi nunca, 
contribiniram com à sua ferocidade pessoal para aprofundar a tenebrosa. 
corrente em que o despotismo  eatholico. subnergi dois 
seculos o brilhante é soberho espírito da desven 

algum dia na confederação dos estados 
Portugal. vie 

        
      

     
   

      
     

  

       
          a suis tradições por soberanos que, 

mara o espirito publico para o aperfelcoamento poli. 
tico, ne não ultram cos cs actos à conciencia da 
nidade, 

Os réis portugueze com a aceumulação dos. 
crimes às represalias da. posteridade, — como aquele imperador que de- 
pois do ter esmagado a legitima e heroica insurreição da Santa Liga 
depois de tor suppliciado D. João do Padilla, 0 mais sublime 
das liberdades communaes, dizia eynicamente ds côrtos do 1 
nhotes, não lhes peço opiniões, o que les pos 

aquello Guaman, vice-rei em. Napoles, que se gloria 
deixado nos sens dominios quatro familias. em € de poderem 
der tum boia jantar; — como aquello Filipe 1, 0 lacifurna do Eseúrial, 

e apunhalon a honra da Hespanha, afogando eim sangne as cortes de 
0, 0 palladio das justiças 6 das. liberdades populares ; — como 

aquelho Pi o inoplo, que era ao mesmo tempo o pae da Igreja 
eo de dei i mais san 

quatorze horas Inintermon 
e do convicção, do sup- 

rapariga de” dezeseis. 
omo tantos outros fi- 

  

       

    
      

  

      

        

         
         

    

   

    

  

  

  plicio de vinte e tum judeus, entro os quis 1 
anos, publicamente queimados a fogo lento 
nalimente, que obrigaram os proprios papas Xisto 1v, Laio x é Inno- 
concio x, a repriinitem em Hespanha 0s excessos da Inquisição, erpada 
para o serviço do Deus e de suas altezas, o convertida pelo despotismo 
monarehico em policia dos 

À monarehia portugne: 
que cost 

    
      
      

  

     
munea se manchou com essas nodons 
probrio em muitas gerações o deixa 

vezes trillindo nºum retrocesso Tamen- 
      
        
       s perturbações da ving 

O acinal soberano, o ex, D. Luiz 
cos a tradição no funecionario publico pode 
der, e tom certamente muitos adversarios, mas não tem tm inimigo. 

Madame de Sevigné dlizia que Luiz xtv era wm grande rei, depois 
de ter dançado com elle um minuete, O que escrevo estas linhas não 
danigon nunca mem está resolvido a dancar jámais no palacio. O sem 
voto aºeste caso é menos Iilterario, mas é ta o q 
o de madame de Sevigné, 

Não consideramos 

  

amunter como pou- 
     

       

   
        

    

        

  cl, porque nas transformações 
io desde Luiz xtv até hoje 

são expressões antinomicas, Só são. grandes ou pe 
quenos os tyranmos. Os reis Tiberaes têem a altura prefixa. do nivel 

n que Anctuam. Sair desse nivel para actuar na sociedade, 
que no mais Jonvavel intuito de fazer a felicidude dos poros, é 

eercor à despotismo. Só la tum poder que tem 0 direito de constgra-se 
à felicidade publica: é o poder seient lltando idéas que lenta 

nte passarão dos espíritos para as consciencias, é das conselências: 
ra as instituições. A felicidade imposta ódios. 

pelo governo den Garlos 1x e tes. 
ta religião deu Ignacio de Loyé espa 

    

  

  

  

  

      

   
   

  

   

  

    

  

      
À felicidade 
nha e da Flandres. À felicidade pela revolução dem Robespierro 

o as fog 

  

  

assassinato da liberdade ma pessoa de Danton, O que podemos dizer de sua mngestado para vento 
nossa, são é pois que é nm grande rei, mas que É um nei perfeito. 

O seu temperamento é precisamente o que. convém ds sober 
donstitneionães: o temperamento dos condescenidentes, 

A sua olucação não é de um philosopho. À philosoplia dar-lhe- 
bia um systema, nm methodo, um ponto de vista pessoal que alguma 

com a maneira de vêr do sr. manquez dAvila, 
mp ou do sr, Fontes Pereira de Mello. À educação de 

Sua magostnde é à de um gentlemen. Falla seis ou sete linguas, é Dom 
musico, desenha espirituosamente, Joga “ts armas, monta a eavallo, 
guia, goveran Dem mm hinte, valsa com cleganeia, cultiva a caça, à 
Eqeea, a navegação, todas as. prendas do aprt; tem conversação, tem 
Nneisas, tem ars É affavel, compadecido, liberal, generoso. Do resto 

velo       
      

  

  

  

  

      
  

     

    

aínda o unico democrata da sua corte; qual ds vontades de dois 
monarcas roforcados com um exercito perihanento, com varios canhões 
modernos, é com um corpo suplementar de arelieiros, não consegui- 
ram ainda abolir inteiramente a ceremonta fetichjsa do Deijamão ! 

O Gia campendor dizia: 

  

  

Por besar mano de rey 
mo tengo por honrado; 

Porque 1a Jrsô mi paulré 
E Me tengo por afront 

     
SS 

y 
ão são desta opinião, e aohurd a tic a: 

Barba Azul, 

  

   
   

= Os a ndores de qi 
insubetituivel o antigo uso de alllm 
dynastia. por meio de 

Necentemênte ainda, no banque al da ponte sobre o 
Douro, a fumilia real, cercada da sua córte, janton no meio da mais 
ruidosa concorrencia. de convivas de fodas as côres politicas mais, 
regadas, desde o vermelho rebenta-reis até ao vermelho estoira-papos. 
Nunca s6 vira em palacio um fal mienospreso das formulas pautadas. 
pel etiqueta é pela prágmatica! Os anlicos, pallidos de assombro por 
ão manifesta Irreverencia, por tão pungente vexame, não atinavam 
em Tevar à Docea 0 hoceudo, e os ses dentes, ran 
nobre desp fel. em vez de mastigar 0 pera 

ao lado da su 
decorações, sem precones 

comia alegremente com do proletario “o beniat sem re- 
Vas or um Dom copo cheio, na mais perfeita plenitude de um est 

mago convicto é de um coração honrado. E quando, depois do café, elle 
se reliron com 0 sen charuto nos Deiços, o seu chapeu alto na 1 
sua mulher pelo Draco, todos os vermelhos acima alludidos, abriram 
denevolamente caminho para o deixarem passar entre syinpalhias que 
nenhum outro ref na Europa pode hoje lisomgenrese do possuir tão le- 

nto como elle, (iuardado nuicamente, é unicamente defendido 
póde-se-lhe dizer como Sá do ) 

       
      

  

     

  

    

  

  

        

   

  

   

        
   

    

  

     

  

     

     

      

   
   

  

  

  

    

     

    

    

luna estas deante 
is temido 

  

neto de poder pessoal 
la todos ós seus sub 
de sua magestade representava da parte d'el-rei um modo de honra 
trabalho, exercendo-o, e de honrar tlm grande artista, traduzindo.o. Para 
os segundos a regia tradue um syinptoma aprecia 

do habito nas aptidões dos individuos. Quando a irmã de 
Toi. para freira, contava. ella a madame de Geúlis que o que mais lhe 
stáva na vida mionachal era descer sósinha a escada do dormi 

Essé medonho precipício cmisavi-lhe horror, e ella, que nunca 
em sua vida sento a escailasia de Versailles, rodeai 
« apoiada ao braco do seu ci 
convento, delxando-se escorregar, sentada, do degray 
magestade, habituado ao estsio altioquo das felicitações, dos relatorios. 
officines é dos disennsos da corda, não podetia percorrer à distancia que 
vai avessas alturas às profundidades da arte, sem sentir as vertigens 
de madame Louise no convento das Carmelitas. Os degrans que me- 
deiam entro 6. Diario do Goverão é a abra de Shukspeare, descon-os sua 
majgestado sentado, — mas desceu-os Dem. 

   

  

      
    

        
      

    

  

    
       

  

     

  

Raxatmo Ourição. 

VISITA Á FLORESTA 

Que frescura, mew Deus, e que deslumbramento! 

  

xao pôr a albarda ao tem jumento, 
E conduzeo depressa aqui para en monto 
Embebeda me o azul, 0/00, a terra, o mar 

  

  

  

Descalcem-me o coturmo Meroieo da epopeia. 
Não sei que eotovia 
Dentro de mi ne hilaridade é esta 

dura-me 0 vigor profundo da fores 
debaixo do azul prrissitmo, sem nuvens 
nto-mo transbordar, como tm titan de Rubens, 

Numa explosão de forca atletica, purpurea. 
Entrame nos pulmões a latejar com fu 
Este excesso de vida imensa que alordõa!... 

  

  

     

  

       
e uma merenda Dôn 

E entremos anal nas solidões da mata. 
Levacme tu, Virgilio, o Duro pela areeata. 
O" hosque, ha quanto lempo aqui não tinha estado 
Então como vas tu? como é que tens passado ? 
Oh deixa-me abracar o grande castanheiro ! 

  

  

  



O OCCIDENTE 1 
  

Não te lembras de mim ? Eu sou Guerra Junqueiro, 
Meu amigo... olha Detn... Já to não Jombras, não! | 
Ha que autos que isso foi, met. velho ! Eu era cutão 
Um dinhre dor de todos bs madraços, 
Que aqui vinha saltar, neto 408 braços, 
Nonhar-te — ladrão anel 

has no inverio abril, 
Vingavas-te de anlin rasgando-me 05 calções, 
E fazendo-me dar ús vozes trambulhões, 
Que o mestre me curava então com paliutoadas. 

  

  

  

   

        

    

Como o sol entra aqui a rir às gargalhadas, 
E como à naturéza é virgiual e é pura 
Eu sinto uma elfusão ingenna de ternura, 
Como isto dá sado o maralisa a gento! 
Quasi que chego à ter os extasis dum erento. 
Dá-me vontade de fe subindo essas encostas. 
Ajoelhado, a heijat a terra de mãos postas ! 

    
   

  

  

  

Bu quizora enro s eoino a hora, 
Ser perfume no lírio é ser vigor na fera, 
Destazer-me, dilutremo em luz, eim cores, 
Semearememe e múscer todo o me cm Moves, 
Som as aguias voar no decano do infinito, 

Ser tronco, ser repti, ser musgo, sor granito, 
De fórma que eu andasso em atomos disperso 
No ceu, no mar, na luz, ma ferra — no universo .. 

  

  

      

  

         
Ent clio fecndar de ceivas Iusxuriântes, 

E beutal das arvores gigantes 
os pulsos seculares, 

Entro as vegetações frescas de nenufares, 
De calos, de jasmins, de silvas, de roseiras, 
De serpentes em flor de trepadeiras, 
À crescer, a romper da terra funda, estura, 
Debaixo desta rica egreja de verdura, 
Furada por a luz ernel do sol faminto, 

a, O minha mãe! eu sinto, 
wu enorme flanco, 

ue o homem é 0 tigre e 0 cedro o 0 litio Drauco 
São filhos a quem dis de inainar no tem seio 
Eternamente bom é eternamente cheio! 

    
     
    

    

    
  

  

Guenna Juxquermo. 

q Sad, 

AS NOSSAS GRAVURAS 

SALA DAS SESSÕES DA CAMARA DOS PARES 

  

É extremamente cl cante a construeção representada ma no 

  

a gra 
Foi na sessão legislativa de 1863 que a camara das Pares reco- 

nhecendo a mecessidar 
elege 

df 
Valargar e reconstruir a sala das sui 

dentre 65 seus meinbros uma comnte 
o à obra. 
Esta comissão deleson mais. tando os poderes de qu 
stida aum dos seus. membros, à marques de Nizi, 

dirigir à obra, contando porém a comissão a fiscalisa tender, 
Designado o local da antiga o acanhada esta no velho edificio de S. Bento, sédo do parlamento portuguea, para ahi se erguer a nova construeção, deu-se Começo à obra cm 1864, pela demolição da sala an- ea, 
No dia 8 de janciro de 1867 achavi-se concluida a obra, é desde “ese dia começava ali a fimecionar a camara alta, A sala é de fbrma seimiceirentar. O tecto assenta sobra vinte é duas. slegantes columnas de marmore nacional. Tanto o pavimento da sala somo o dos corredores é marchetado de madeira de carvalho do norte e do pau setim amarelo. A sala tem duas ordens de galo deiras dos pares estão sidencia, 
ÃO artista Borges conhe à perfeita execução dos loctos o das vistosas e vastas galerias. Ó distineto esculptor Calmels fez 0 desenho das gran diosas figuras esculpidas em madeira que Iadeiam o retabulo aondo está collocado o retrato do chefe do estado, Estas figuras foram executadas pelo habi Iva Braga, é fazem honra À pericia do arti cha é devido no pincel do distineto pintor Jos O custo da mova sala, segundo a anetorisa: 

  

   

  

     
      

a super 

    

  

  

   
  

  

  

cas 
colocadas em ampliytheatro, frente à da pre- 

  

  

       
      

  

entalhador Leandro da 
a. O retrato do monar- 
Todrigu 
o concedida ao governo 

     

         

  

pela lei do 25 de julho de 1868, devia ser de 60 contos de réis. Em 
de 1865 já ce haviam porém gasto 120 contos, estando a obra 

long são. À importancia total despendida p 
aião consta até hoje de nenhum documento aflcial cou 
bilico. 

À camara alta portugueza 
cesto muito mais moderado q 
tuição, coma é reconécido pela maioria dos sens mais lustres mem- 
Dros, que ha muito pensárm em levar a cabo unha seforma que harmo- 
mise mais aquelte corpo do estado com us tendencias do nosso tempo. 

  

  

   

  

       

  

à pois: alojada nun 
      

  

  

  

  

JOSE DE ALENCAR 
Epa dos mais lustres filhos do Brazil o conselheiro Jusé Martiniano 

de Alencar, 
Natural da provincia do Ceará, onde na 

conferiu-lhe, dos 22 «unos, a faculdade de Direito de Olinda, o grau 
Machel soeines e juri udo-se consugrádo, desde 
então, o illustre escriplor, à profissão da udvocácia. 

No Rio de Janeiro tanto se avantajort avella, que foi nomeado co 
tor do tinisterio da justiva, é distingulu-se cutão por consultas h 

nos quo stsfava ata ala prolciencia o Juseza di biorvas “Drabalhador infatigavel, servido como advogado, numerosa lie 
ella, dirigindo a 6 direito mercantil no Tustituto Commercial, 

consagrou sempre as suas horas vagas à literatura, o conquistou o pri- 
meino logar. a numerosa e brilhante pleiade de escriptores, que 
surgiu nºaquello paiz, capitaneada por Teixeira de Sonsa o Manuel de Almeida, depressa roubados tambem ús esperancas da patria, ia, do primeiro, à as Memorias de tm sargento de milícias, 

undo, narrativas históricas, perpeluando os usos é costumes dos 
tempos colonines, assim como em ceguida As tardes de um pintor, ni 
tiveram depois competidores mais graduados do que O Gaucho. O" Gua- 
ramy e As Minas de Prata, romances a que imprimia José de Alencar 
feição nova 6 caracteristica, aocentubndo nrelles poeticamente o cunho 

po pela fi os dois ultimos pela deli- 
cada observação dos esplendores d 

No Guarany, principalmente, cuja 
primitivos domlnadores do Rio de Janeiro, é no qual avalia a figura 
ferandiosa de D. Antonio de Mariz, fidalgo portuguez, refugiado em imio de Aorestas e montanhas povoadas de indios selvagens, preferindo, lutar com, elles constantemente, “até morrer fel às tradições do seus mafores, à participar dos regalos da uma edrte que abjurou dellas, — 

para admirar a Dabilidade com que disputam 
alhcirosos da velha fidalguia. portugueza, « essa 

contra grandeza, tambei nobre, ima do valor o da lealdade, são 08 característicos das raças indigenas do Brazil, sem que nunca. 
mis se lo ; salvos, comido, 4 as- 

cendencia da raça civilizada o os privilegi 
Romaneista fecundo, deixou ajuda Josi de Alencar Drilhan 

testados do seu talento os formosos livios, populares no Drázil, à que 
deu por títulos 4 Vincinha, Cinco minutos, Diva Lucila, Iracema, A 
Pata da Giazella, Til. O Garatija, Senhora, e 
à mesma. tendencia de nacionalisar a lingua, 

es d ttoratura do seu paiz, 
Enriqueceu 0 theatro com os dramas reali 

rondo este de immenso applanso, e por vent 
tinentes; escrevem as comedias do costu 
de um anjo, O Rio de Jaúeiro very 
ito de observação 

  

ra q 1 de mato de 1829     

   
     
      

       
     

              

  

   

  

  

         
  

  

  

  

         

    

  

jo 8. passa no. tempo dos 

    

         
  

   

  

            

    

  

         
O Jesuita e Mãe, co- 

conhegido nos dois eon- 
O demonio familiar, As azas 

reverso, é ontras, em que o, espi- 
anda sempre allindo & elegancia da phrase e privio- 

      
  

  

  

    

  

     

      

Tomou sempre part 
qual consegui torm 
laborar nos. primei 

iva na lmpronsa do pa 
o um dos vultos tmais nota 

    e. na política, da 
Depuis do col- 

pi do por algum po 0 Dia fundou depois O 16 de Julho, jorual político, exclusivamente consagrado à sustentação das idêas conserva- doras e de ordem, 

      
       
  

   ie brilhante de folhetins, sob da peúna, e que formam hoje um bello volume: So- bro critica litteraria deixon-nos tambem trabulhos importantes. Foi deputado em diversas legislaturas, e wm dos oradores mais drillvantes é anetorisados do parlamento br 
Foi o auetor das Cartas de Erasmo, parnplleto politico dirigido ao 

imperador, e tão fortemente incisivo, e tão cruelmente logico, que bas- taria a produzir uma revolução na sociedade, se a opinião pública, em 
certos paizes, não fosse mera feção, quando escapa de ser uia sophisma 
Tegal. 

Caracter anstero 6 honrado, assinalou à sita adininistras 
membro do ministerio de 16 do julho, por dos de sevorid tica; e demittindo-se dos conselhos da corda para se declarar em op- posição no proprio governo de que fizera parte, denunciou na camara 
com eloquencia e energia o poder pessoal, é à tendencia fatal da co procurando invadir e absorver a independencia dos demais poderes. Rara virtude, como é, essa da coragem aivica, isola sempre que distingue ; ficou por isso em unidade o valente orador, 
me não fraqueou ainda assim, mas deixou nos anmaes do, parlamento 
drazileiro, ao lado de brilhantes exemplos de eloquencia, muitas ver- 
dades amargas, e muitos golpes fundos nos excessos do poder. 

Eleito senador por sa provincia natal, a escolha imperial, sem- 
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14 O OCCIDENTE 

pre logi u modo, foi recahtr sobre outrem, excluindo da camara | cheio de tmidez e de Dondosa isenção no convivio social e publico ; 
tão notavel cidadão. alegre na intimidade, Capello, que. é um homem do mar ús direitas, 

  

       Do logar de honra, porém, que conquistou na historia, e da gra- 
saudade de seus patrícios é que não poderão excluir a sua 

nem os despeitos do throno, nem as vaidades da cbrte. 
“*endo-se finado 0 conselheiro Alencar, no Rio de Janeiro, em 18 

de dezembro ultimo, e honrando delicadamente o OceimixTE 6s seus. 
meritos, dando ao retrato do escriptor logar distincto nas suas paginas, 
foame conferida a honra de escrever estas linhas, pobre homenagem, 
mas hem dfalina é verdudeira. 

Separado em vida das relações do conselheiro Alencar, adversario. 
“declarado de suas idéas politicas, não é suspeita a saudade com que 
hoje se aproxima de seu tumulo 6 mais humilde de seus patrícios. 

Lino, 1306 Janeiro de 

         
     
      

  

    

  

  

LJ, Penpima DA Siva. 
  

O REI AnsoLUTO 

O nosso collahorador Manuel de Macedo, traçou sobre o singelo e gra 
cioso conto de Bento Moreno, de que hoje damos a conclusão, à vinheta 
gravada hoje na nossa ultima pagina. É o complemento da miniatura 
feita á penna por Bento Moreno, psendonymo dum medico distineto e 
atum elegante é profundo observador, que em breve nos dar, por certo, 
reunidas u'um novo e elegante volume, algumas d'essas narrativas tão. 
hem estudadas da Comedia do Campo, em que já afirmou a sua repu- 

de romancista eminentemento moderno. 

  

    

ces 

A EXPEDIÇÃO GEOGRAPHICA PORTUGUEZA 

Á AFRICA AUSTRAL 

  

grs 
De vesto, éra mma velha ambição, nfelle, à de poder mettei-se ao 

tão mysterioso e hostil. 
Quando estivera cm Moçambique dissera-lhe numa vez um allemão 

que por Má andava na aventura das excursões sertaneja 
— u Venha d'ahi. Eu encarrego-me de tudo, traga a espingarda c 

vamos dar um passeio. 
No dia aprasado pozeram-se a caminho, 
Serpa, além da espingarda, levava... o fato que, vestira. O allemão 

incumbiracso de tudo, é de feito, adiante d'elles marchava uma fila de 
earregadores. Em certo ponto pararam para descan 

Ô allemão mandou aproximar um dos fardos, abriw-o 
garrafa do cognue. 

Serpa. prepara-se para uma refeição explendida. 
Não tinham logrado caçar consa: alguma ma longa caminhada, e o 

appetito era devorador. 
Chegára a hora das expansões. 
— Ora vamos então a ver o que t 

elle para 6 Meugmatico companheiro. 
= Ah, mão tenha receio, meu amigo; — respondeu o 

«ognao não ha do faltar-no 
Era tudo o que ello pozera à capeça dos negros. 
Ou ponco menos. 2 
Havia ainda algum quinino, wi ou outro instrumento de obser- 

ihjectos para preparação de exemplares zoologicos ou Do- 
tunicos, um certo numero, emilm, de cousas muito respeitaveis quando 
a fomo não aperta comnosco, 

Andaram por lá álgum tempo. : 
Gomo era natural, a zoologia sertaneja pagou maior tributo nos ts- 

onagos do que nos é quando regressaram, Serpa vitt com 
espanto, que não podia despir a camisa pelo simples facto do que a 
pobresinha desapparecêra, deixando apenas de si a memoria d'alguns 
esconsolados farrapos. 

Na comissão do ministerio da marinha, contou elle com muita 
staça como tendo obtido uma portaria, — ereio que do sr. Latino Coe 
lho, —para. que certas auotoridades ultramarinas o coadjuvassém mma 
exploração que projectava, estas sabias auetoridades, necessariamente 
parentas dfoutras que ha aqui, ao pé da porta, so riram da portaria é 
chamaram u tolo» do explorador, não lhe facultando os inetos Arelho 
poder levar por diante a sua idé 

Mas não conseguiram (irarliva da cabeça, como veremos. 
O outro explorador que partia no Zaíre, ra Hermenegildo de Brito. 

Capello, recentemente promovido a capitio-tenente da armada, tendo 
sido feito guarda-marinha: em 26 de setembro de 1860 ; irmão d'aquelles 
modestissimos sabios que toda n gente conhece e festeja, — os Capellos, 
— da Escola, Polyteclnica,— e cujos trabalhos hão ser dos melhores 
documentos com que a selencia portugueza de hoje poderá testificar tum 
dia perante a historia dos esforcos e das conquistas intellecinaes, o seu 
direito de cidade, ou antes a sua continuidade opulenta é honrada. 

Hermenegildo de Brito Capello, tem a calvície prematura dos per- 
sadores, 

Eslatura regular e reforçada; physionomia branda o sympathica 
retrahimento natural e modesto no porte; rapaz de poucas palavras, 

  

  

  

  

  

       

        

você nessas cargas, — disso 
  

  

   

   
           

  

   
     

  

  

   

  

  

      
    
  

official de marinha distinelissino, é lo que 
classe, tem Credo, sem o aber, se 
com isso, a fama 
velç a par da de 
poder moderador da espedição, como dizia o sr. dr, Barbosa do Bocage, 
com tanta felicidade, 

Serpa Pinto tem por elle uma veneração affeciuosa é profunda, 
enho docimentos que o próvariam extberantemente, se fosso 

necessario. 
Roberto Ivens, é-lhe dedicado como um filho extremoso « om. 

pro Re pers: em argoniar Mons espiões, dsiamo Serpa 
nto: 

— uêem-nos a mais arriscada, dos tres, O Capello não vae sem 
o Iyens, Conhece-o é sabe que pódo contar com elle, Eu, &b irei, indo 
o Capello. Gonheço-o e sei immenso o que vale.» 

tum dos lados sympathicos dveste formoso grupo de rapazes ou- 
sados é briosos. 

E um dos melhores unspicios da expedição. 
Indoles diversas, aptidões varias, feições perfeitamente distinetas, 

é estimaram-se, Gompletam-so umas pelas outras. 
quiz ser chefe o como os mais graduados, já 

que não podiam supprimit à distincção official, exigiram a egunldude d 
condições e de direitos, 

tro e nós os da comissão do governo, lhes per- 
guntámos qual, d'elles teria. o commando da expedição, responderam : 

s cú nos entenderemos. Não tenham receios, Cominandare- 

lo quanto respeitado na 
sso, sem so importar       

  

      

  

  

    

       
  

   

  

  

mos todos, » 
E note-se que Ivens estava ausento e que era um simples tenente, 

emquanto que um era major é outro punha correspondentes galões na. 
farda da armada real. 

Houve quem notasse, qn 
de despedida da Sociedade 
a juntar à do companheiro. 

Mas é que Gapello não falla um publico. Não póde. Diz elle que 
não sabe, más não é. Como porém crê que não sabe não falla. É uma. 
especio de tradição de familia. Os irmãos são assim tambem. Hão do 
elles admirar-se de que en os conheça tão bem, não convivendo com. 
elles, Pois. conheço-os, que por mais modestos. que sejam não pódera. 
furtar-se a que, muitos alhos sympathicos Thes sigam o observem as bri- 
lhántes individualidades, 

E depois, elle estava profundamente tommovido é ha eloquencias 
ntdas. É uma questão do temperamento. 

Ao receber do nosso illustre é respeitavel presidente, a bandeira, 
da mação, que lhes ia ser a elle e 40s seus companheiros saudade  es- 
timulo na longinqua e dura campanha, que rebates de fundo patriotismo 
e do energica vontade lhe daria o coração afeito a arrostar com a morto 
sob a gloriosa signa da patria! 

  

Capello, ataquella solemne sessão 
erguosse alto a voz para      

  

  

  

   
      

      

    

LuciaNo Converno, 

O REI ABSOLUTO 

BENTO MOREN 

  

(Concnado) 

 oliservoi com intrepidez, com supremacia indiscutível 
dos vet gravuras que estavam pendentes das paredes. Susten- 
tou um olhar do soberha, com a estatueta do biscuit que representava 
Chrislovio. Colombo com o mundo a tmão esquerda, e reparou com 
desdem altivo ioútra d'un velho general do primeiro imperio que estava. 
altivo e arrogante com o sem chapeu embicado, com os seus fartos bi- 
godes mareines, com a sua espada invencivel, O pequeno Emilio, vendo 
casualmente, o seu pequeno rosto cheio de severidade, no tspelho da 
parede, não “se pertarbou, não sorriu, não teve mêdo, antes o carregou 

telligentemente com sobrecenho, conseryando-se firme, auetoritario o 
cruel, 

Viu, proximo à varanda, a cadeira de braços, ondo seu papi, de- 
pois de jantar lu 0 jornal, e, tomando a chavena de café, adormecia 
ecostado. Tinha-o contemplado muitas vezes, — 0 sem grave aspecto pa- 

ternal, apparentava uma curvatura desleixada, tendo à cabeça caida para 
o seio e resonaudo com gravidade, com, estrondo. Esse quadro fimples 
impressionara-o nitidamente, deixando-lhe a desejo de ler o jornal, as- 

im recostado na cadeira como seu pae, O momento era opportuno, elle 
astava sósinho q sala, ninguem o poderia impedir. Fechou, preven- 
tivamente, com todas “as cautelas d'um malvado, dum pequeno fuci- 
nora consciente, 4 porta do torredor é reconhecem. que podia reulisar 
com felicidade esta. ambição temerária,. 

Primeiro refleetiu um instante porque onviu toseir a mamã que es- 
tava no quarto proximo, Porém como passados momentos tudo reeahit 
aºum. socego favoravel, elo dirigiu-so à cadeira e, para subir, agarron-s 
tenazmente, com esforço, lançando primeiro a. perna esquerda e ouvin- 

quando chegon 4 cima, uma respiração de cançado. 
tando-se com orgulho, penetrado da sua importan- 
que lia 0 jornal movendo os Deigos como seu pa, 

     
     

   
    

  

    
  

  

  

    
  

  

       

  

cla fortuito. Fingi 
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tevirando, os: olhos saprichosamente, e, dando ú cabeça uns movimem 
à Taterges apropriados. Altual, para completar 0 quadro, deixou cair 

los laterges apropriados. Atinal, para comp Rea 
com desleixo o. papel, entrando, resolntamento no 4 
iligestivo do sem pao, fingindo um resoiiar altivo, clio de insolen 

Esleve assim algum Lempo, porém, não lhe consentindo as impte 
as maturaes o demorái-so amúito, levanton-se na cadeira, descendo 

eguida para o chiio, À Mi lado, sobre umo: poqueni mesa os 
a bengala o o chapéu do papá Dirigin-se intrepidamento à estes 

objeetos respeitados pau às posstls; Poz 6 chapeu na cabeça, pegou na 
Degala pelo: enstão ido. velho maríim defumado, & desejon pússtar, to 
tio da tala com porte altivo, com importancia natural. Mas O char 
peu enterronisenlo” lê” noé Mombros é quando pretendes dar largas 
Ro one encostado d Bengala, tropegou e caiu de Druços. 

outão Revantou-se sangado, nervoso, vermelho de colera b retothon 
pesto de seu pu, Imponiento o aneloritario, Principiou a andar mo 
Deo a ia com 0 corpo direito, a cabeça alta é 0 braço esfor- 

no castão da bengala 
idade in 

  

  

            
      

         

             

  

cadamento Jevantado para ag 
Depois lombrotso do exercer a sum ancto 

derio absoluto de que se 
estavam — lembronese de tombar 
abaixo, aqueltes homens, E os seus 

reganho, com supremacia, com últive 
lavam em frente da janella sobre a pego 

Com todo o seu eonjuncio marcial, a espada triumphante, 
gestosos, ds rugas severas, acovardarto, obrigando-o a baixar 
Sos o a reflectir durante momentos. Porém Christoção G 
O RL rosto suávo: duma Dravnira serena e consciente, não 6 ii- 
timidou e por isso Emilio o, fixor confiança, com menos 
susto. E como o descobridor da Au na ioão esquerda uma 
bol al apontava resolutamento com um ligeiro sorriso «inspirado 
imo ponto com o dedo, o pequeno para se metier com elle, Gez-lho esto 
pedido exigent 

— Dás-me essa cousa? 
Ghristovão Colombo não teve 
ti imporiosamente: 
Pão om mão dis 2 Olha que tu 

lhe um arvemeço signilio 
o silencio do possuidor d 

do-o. desprezaidor do seu poder 
e. Por isso o olhou com mais fi 

a o castigar, como seu pae Mo faz 
energicamente: 

— Então va lá para pps adn A 
Esperon. ser obedecido com prompiaão:; por isso conser 

attitude amentadora à bengala paternal agarrada pelo cur 
imais alta é decisiva armou pela ultima vez: 

— Não vas? Arrumo-to, 
Curistoão Colombo não obedeceu. Oppunha 4 

nm ser inanimado. O, pequeno Emilio vingot-se dl 
insoffrivel atirando-lhe cabeça, com a bengala 
caiu no chão quebrando-se com estrondo. À ce 
Separaram-so, e 0 pequeno fucinora ficou a olhar 
com um sentimento de vingança satisfeita. É 

Pere atinão de Emilio, que estava no quarto proximo, onyindo osto, 
Diarullioo corem À sala para avorigiiar o que seria. Vendo a estatueta 
«ebrada e seu lho encostado à Dengalo num aspecto arrogante, ex- 
elamon para o intimidar: 

ht matoto que ahi vem o papá. 
lo respondeu sereno, imperttrbavel, com se 

Ora too lamem sou papi. 
pra Beto Mono. 

          elos que 
quebrar os vidros, atirar 
energicos fixaram-se com 
eira nas estatuetas que 

ilitas, 

lhasa poseuido et todos às obs 
      

       

  

   
     

  

  

  

    

    

  

  

   logo tma resposta favorável: Emílio 
  

    

   

  

   

  

     o pequeno 
elo. provo- 

intimativa, é 
s vezes, disso 

  

     

    

      numa 
  

    
           

aquela immobilidado 
nicida. À estatueta 

a, 08 Draços, a hola. 
ara aquello destroço, 

  

  

          

   
   

  

    

    
    

  

   
  

Explicação do enhéma do n.º antecodento : 

Arranca ds espa do aço Go, 
qu pe Dom al ft a ape 

  

  

CHRONICA OCCIDENTAL 

| O bello sol do Deus tem nos ultimos tempos caldo sobre nós com 
o explendor d'uma abundante e refulgente Chuva doiro, Ha violetas 
cheias de modestia, camelias cheias de candura em cima do balcão da 
Casa Havanera, é reflexos cheios de sunvidade sobre a Supérficie espo- 
Mada do Tejo, 

Quer porém o destino que um raio de sol traga sempre suspenso 
por um fio d'oiro o raio das tormentas, de maneira que de dias a dias 
um doce orvalho do céo, caindo sobre o Chiado com a pertinacia duma 
calamidade, transtorma à elegante via doforosa dos que puchiam ão carro 
da moda, « dos que pnehiam 6 omnibus do Rato, num imenso pantano 
aonde se deve ter gerado a livida 1ôr da anemia que, recurvada na 
haste, se embala no Passeio Publico ao som da musica, banhada pelo 
sol dos dias santificados ! 

  

    

  

    

    

  

Oh, lamas do Chiado, oh, lamas da bom tom; 
Bi! quizera fover-te um ello poema com 
A verve do Musset e o rir do Gavarmi! 

  

    

Dizia uma-vez Guerra Junqueiro atum dfesees arrojos de phantasia 
que constituem a grandeza da sua musa gloriosa, soltando um grito 
Supremo . que, devemos crer, foi religiosamente escutado pela cumara 
municipal, tanta é a veneração com que ella guarda a lana do Chiudo 
avestes dias de tristeza em que a cidade recolhe o espirito na meditação. 
e os pés na gutluspercha ! 

À Iamá do Gluiudo chega mesmo a ser a unica qualidade prof 
que Lisboa posse avesta quadra do amo, é à chróntca sem q 
meter galoxa profana meaquelle abysmo, ousa afilrmar que se Par 
à moderna corrente das idéas grandes factos é grandes, aff 
Lisboa póde competir com a capital do mundo do, nessas lamas 
exespeionues que já deram as nuances d'ntma cdr nos caprichos da moda. 

Como centro de corrupção mundana, muda ha entretanto mais in- 
candido da que que tem no alto tres egrejas 
vigilantes da virtude lisbonenso ! 

s perfumes mais on menos elegantes, d-nos fucil assim 
jado o mystico aroma. do incenso como antídoto contra 

às voluptnosidades produzidas pelo eheiro das rosas, De resto a logica 
dos correetivos está do tal forma introduzida nos nossos costumes, que 

portugueza. tem, contra as tentações lihertinas, o 
nto patibular dPum assassino de profissão, parecendo. 

nos, com o sorriso amavel dos siearios, Á porta dos cafês e 
nos peristylos dos theatros, estas duas cousas ao mesto feinpo, — vio- 
detas é facadas, 

Por isso quando uma Isabel nacional passa junto do mês é nos 
atira com um pequenino bouquet, sentimos um invencivel desejo de 
correspondermos a esta amabilidade, alirando-Me uma Dengalada. 

Não leyeimos porém os noso instinetos do modernismo até ao 
ponto de exigirmos que as ramilheteiras nacionaos se escunhocm untes 
do entrarem no salão de $. Carlos. À forca da sua virtude resido exa- 
clamente ms Darhas, é seria uma orneldade impôr-lhes que ellas rapas- 
sem esto ponto de similhança, que as aproxima de Sansão—no Godfro 

0 Ohiado continha todavia a gozar a fama de »er n nossa 
elegante e libertina por excellencia. É talvez por esse Doato ter corrido 
com insistencia demasiada na rua Nova da Palma, que a companhia 
opera. comica. francera deliberou abandonar aquelta To e 
tanisportar-se com a sua singela bugngem offenbachiana pa 
do ruido, estabelecendo no Gymnasio as suas gargantas aventurei 

Em abono da nossa velha educação sentimental, ousamos todav 
suppôr que a musa travessa e petulanto de Offenbach e de Le Goq deu 
talvez um passo errado. O Alto das duas egrejas nutre ha muitos amos 
uma velha paixão romantica pelas melodias dissolventes da msi 
italiana, e júmais poderá esquecer-se dos hellos tenores antigos que, 
hora da despedida, em troca do habito de Christo, lhe teem enviado 
um adeus sentido, é das primas-donas inspiradas que tem visto passar, 

darytono, limpando as lag; 
am atando uma. saudade cormnovedora composta 
expressamente por um Dardo da geral, p ernel! 

Oxalá todavia que a nova musa dos marsírinos consiga vericer a 
nobre musa de Verdi e de Donizetti, Uma sociedade educada no cancar 

  

  

  

  

  

        

  

   
       

           

  

    

  

  

    

        
  

   

  

  

    

  

        
    

     

    

  

    
     

       
      

    
    

    
      

  
  

    
   

  

pode valer mais do que uma educada nas romanzas. O cancan é a Mar- 
A selheza da ironia petulante, da Della e franca gargalhada ganheza 

velha romansa ialima em que S. Carlos está educando uma geraç 

hão. passa dum, triste de profundis de todos os impetos nobres, de 
todas as audadias supremas com que o caracter do homem se deve 
aflirmar do nosso tempo. 

Paris, apezar de dançar o cancan, faz todos os dias uma nova conqui 
no mundo dos factos e no mundo do pensamento. Lisbon — apezar de o 
não dançar, apenas consegue conquistar os corações d'algumas meni 
sentiguentaos, à hora da missa, é o som da musica no Passeio Publicos 

É para vencer, talvez, as resistencias desta velha virtude conver- 
cional, que ha pouco dias o paquete nos trouxe uma nova estrela do 
cont da opereta, dum brilho que Lisbon ainda não tinha ficiado, e 
dam tamanho que ainda não tinha medido. 

Essa estrella que os cartazes designam sob o nome de Mie Pat 
link Luigine, estrei ha ponco nos Itecreios. Adiviuhando já talvez 
as nossas predilecções, disfarça-se com um nome Jtaliano, mas quem 

m a vê, conheco logo que é franceza. Resta saber a pros 
súleo” que esto astro passageiro deixará no espirito da 

socielade portugueza. 
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— Apenas são decorridos perio, é Courbet teve de pagar alguns dias do anno de 4678, em dinheiro de contado os des- entretanto é já grande a messe troços feitos no monumento le- do nômes iMustres ceifada pela vantado d memória d'un cone Morte na ceara humatia, quistador feliz, Ex Lisboa suecumblu um Pódio alguem afirmar que lutador distineto, um professor O futuro não dê razão a Conrhet notavel; Augusto Soromenho, contra as glorias do primeiro escriplor que possuia todas as Nápoleii? à aptidões do sabio, inelusivê, um Depois anti hole pónico, à negação das qualidades. sechama Nichódet, ter” pls artísticas que prejudicam um sado o valto do Beniipanto Na 
tanto ou quanto o estudioso. historia, “é minito simples! 
Corto. trabalhador convicto e muito. naturál desfuzes/6 mio 
tonaz, e inteligencia notável, a mumento que recorda «is ias nósea historia litieraria contera- vietorias no — bronze” 
poranea deve-Jhe, por certo, uti A chranica Hoje transfor- desenvolvido capítulo, mon-se quast numa fmmiensa 

O rei galantuomo morreu, neerologia, mas, nós aqui, ne Victor Manuel, 0 forte, desce ao te estreino da Emropa, deveimos 
tumulo antes de Pio 1x, 0 ilus- tambem uma palavra do 
tre é portinaz, moribundo, que peito a, ossés nobres vultos, à tem do ser collocado em frente esses Datalliudores dedicados, da rei athlota na galeria das ce- que, ct da diguidado hu 
lebridades do seculo xrx ! mana, viveram combatendo, é Epá valente e democrata fr, Iuetando. aquele que acaba de descer 
à câmpá, ferido por ima peu- 
tmoniá, numa Caçada, como tum 
leão. ferido  cobardemente por 
uiiia bala numa montaria. 

Colaborador inteligente de 
Cavour na obra da ti 
la Italia, compreliendendo per- 
feitamente o sen momento his- 
torico, ainda ha poucos dj 
apertára franca é lealmente à mM 
anão de Gambetta, chamando aa 
mesmo tempo para o seu lado 
ui ministério em que entra- 
vai, pelo menos tres garibaldi- 
nos confesso 

Serviu 
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Guicmenva D'Azeveno. 

  
    cms 

CORRESPONDENCIAS E AVISOS 

O Oceimevre foi obseguiosamenta 
brindado polo distinctissima photogr 
pho amador, o sr. Caros Relvas, com 

a [Rip bano leo em 13 e Deembro de 467) uma primorosa collceção do photo- 
Cegundo uma photographa de M. Pri) Eraphias do bellera inexcedivo. 

Agrádegendo em seu nome e no 
do publico, a valiosa: oferta, o Oe- 

e as idéns modernas, é lega & Ialia nina grande | crorwr irá, quando sé lho offereça ensejo, reproduzindo pela gravura aquelles ma- 
nleiro fraco de mais para empunhar um sceptro | gaihicos iypós de costumes e as explendidas paizagéis que na photographia aitestam 

do merito sem competencia do tão no- o iso tava amador, qui, duma fórma tão 
Suz desta ncia, fabe honrar a arte nacio- talvez 

      

  

    
JOSÉ DE/ALE? 

  

    

           

    

   

   

  

  

— Igualmento so recebeu uma ex- 
plendida. collesção do photograpbias. 
do distinto amador, o sr. Munró. « 
Igual. agradecimento, acompanhado 
afum reconhecimento profundo. 

quo nos gs 
ereveu. do, Porto, Iembrando-nos a 
publicação do “varios. da 
não reproduzidos pela gravura, dire- 
mos que já n'esto Aumoro começamos 
à satsfavor aos seus desejos é nos do 
publico, dando a gravura da sala da 
camara dos paros. 

=Ao anongtmo que nos brindou 
com doi enigmas ilustrados, temos a 
agradecor a sua offerta, São boilos e 
“ão ser gravados, afim de, a 
po, verem a luz da pu 

A aministração do Ocempi 
desejando quanto caiba nas sai for- 
gas, corresponder ao grando favorcom 
que esta Mlusiração temido recobida. 
pelo publico, pela aos sens assignan- 
tos à queiram avisar de qualquer falta. 
que porventura n/vstes primeiros tem 
pos haja na distribuição. 

Ao mestra tempo a Empresa agra- 
devo & imprensa do pais e no publico 
om goral, a benevoleneia extroima com, 
que tem acolhido o Ocemexre, 

    quasi no mesmo dia, Gustavo 
Courbet, um grande pintor, o 
Naspail, um grande sabio é tri 
nobre democrata, Depois dese 

im diabos à causa da Frau 
nidado jade huiiánia, 

am com à palheta e o outro coil 
a penta e com a palavra, é 
ainda idis com a sita mobré 

o. o con, q sem iinmia- 
culado  caraeter — vão ambos 
reponsar nos sarcopliigos que 
hão de merecer por céro as 

msagruções da historia e o 

  

        

      

  

  

  

  

  

lento, o realista audaz, deixa à 
sua reputação aprógiada, mis 
Alo que mfuma pagina de Prot 
Cito, ellos aids 
outrróra, comtstados o Já Nó 
vietoriosos, que se chomaim o 
Britadoir de pedra, O entério da 

pobre, À saida das conferências, 
À Venus do seculo XIX, As don 

las do Sena, é tantos outros, 
o que se afirina à pujança 
um verdadeiro talento de 

combat, 4 
O felichismo da úrte levou 

um dia o grando pintor a fa 
zes-se inspector das belas ártes 
ho tempo da Conmund, com o 
fim expresso de derrubar à co- 
Jamna Vendôme, feita de gloria 
e de bronse, segundo a phrase 
do grande poeta da revolução. 
O sentimento publico levantou- 

se contra o iconoclasta das glo- O REI ABSOLUTO Laviexaxt Pubs Tyr, Lisnoa 
rias militares do prisneiro im- (ilustração de (o Macedo, fita sobe o conto de Bento Marino, — Via. pag. 14) O, Ma do Phesouro Velho, 

               
    

      

         

       

  

  

  

Reservados todos os direitos 
de proprisdado littoraria é ar- 
tística.     

    


