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Que outros se encarreguem de fazer o necro-| 
Jogio do anno que expirou que não serei eu 
que vá perturbar cout uma memia Lacrimosa as 
cinzas ainda quentes dPesse pobre morto que 
acaba de tombar na imensa valla da histo- 
ria, sobre os vinte mil innãos que o precede- 

Quando digo vinte mil, devo explicar que 
ho, é que por 

se qualquer sociedade d'antropologistas 
exigir provas da minha asserçã 
claro premploriamente que não las dou, 

O que ha de positivo é que o anno de 1879 
, Sem lhe ser dada a regalia 
mb Mie'chamarem robusto como 

susedo a. respeito de todos os meninos mais ou 
menos illusties, é às vezes tão ilustres como 
enfezados, que abrem de quando em quando 
08 olhos à luz do nosso maguanimo sol. 

Outra desvantagem dos anos é a gente po- der, quando os rememora, usar do wa franc 
queza que não é das práxes uzar, nem mesmo 
a respeito dos mais nssignalados putifes da es- 
pecie luan 

Assim em, fazendo 9 necrologio do amo de 
1878, podia dizer francamente que este anno 
analogrado foi um Datoteiro de primeira ordey 
Dancorroteiro mas finanças, na política e n 

nas virtudes mas em com- 
eros vicios: que produziu a luz. 

Jabolochkol? que é muito clara e ao, mesmo 
tempo o regulamento do registro 
muito escuro; que 
turcos e deu mais algunia philoxera 
que onthorgou a Portugal cento e vinte de 
tádos movos e outras tantas polkas mazurkas 
velhas, é que legando ao torrão luzo mais al- 
gumas dezenas do amanuenses, adiantando, 
como não podia deixar de ser, um passo no 
caminho do progresso humano, deixou to 
de pê uma promessa lerrivel anunciada por 
alguns jornae: 

À publicação proxima dos Annaes da Villa 
da Moita, por um natural da referida Moita! 

Ô anno de 1878 que mal te fizemos nós? 
Pois deixas por terra a torre dos Jeronymos 

e de pé, hirta, ameaçadora, funesta, a ameaça 
dos Anaes o de mais à mais da Moita... 

Sómete na poeira das idades anno calamitoso! 

  

  

  

  

     

     
  

      
  

   

  

     

    

        
  

  

     
      
        

  

  

  

  

   

      

   

        

  

  

  

    

  

  

  

   

  

uma. grata o facil ocupação 
alguns momentos ão horoscopo do anj 
entrando, deixo porém esse entrot 
selo de mais abalisados prophetas, 

Affianço todavia ao leitor, em prova da con- 
sideração que me merece, que, entre vicios € 
virtudes, tem a esperar do aúno que chega, 
pouco máis ou menos o seguintes 

Um inventor americano descobrirá uma luz 
mais escura que à da companhia do ga; 

As aeções de alguns bancos deseerão. dois, 
graus abaixo do Mhermomelro na Guarda, 

erá tão grande a colheita do barões que o 
Bragil é as províncias reexporlario para o mi- 
nisterio do reino Datões em estado de fremen- 
tação. 

     
   

        

  
  

ro da academia das belas artes 
abrirá mais uma racha, 

Os jorniaes reunidos em conclave proclama- 
rão o seguinte dogma, dade do 

io Fernandes 
Surgirá um genio nacional que, entro outras. 

cousas, tirará do nariz sons tio maviosos como. 
os da harpa colia. 

    

      

  

  

da sua sollicitude pela 
comunissão encarregada de 

verificar as dançarinas estr 
reza uma clausula da adjudi 
        

     o parlamento estrear 
e no dia seguinte serão denominados pelos 

dornues sucerssores de José Estevam. 
O sr. duque d'Avila e Bolama terá final- 

mente um lyinno sem, proprio é exclusivo — 
lotra da sr.! 

E muitas ont 
do anmo que 
clhvonista é fallar simp) 
da ultima quinzena, vou procurar 
simplesmente é letra do meu program 

   
    

     

   

  

   

  dhega, mas como 
nto dos siecessos. 

  

  

    

dias foram pela provi-   Os ultimos quinz 
dencia o p 
ronamentos. S6 0 que mã 
dem magua da opposiç 
quanto do mais houve um momento de panico 
em que chegamos à suppôr que tudo viesse a 
terra. 

iostes desmoronamentos o mi 

    

os homens consagrados aos desmo- 
ameaçou quéa, com 

       

is celebre, é 

    

   cundo em lições, foi o do lor 
esta catustrophte dev 

como um syimbolo do que. 
como um desabamento vnlgar. 

A perspectiva da torre podia chamar-se uma 
bonita Sobre uma graciosa varanda 
de rendilhados floridos, que hem podia servir 
para varanda do Julieta, um frontão com o 

r— eloquente protesto. 
de cantaria contra a poesia inutil da ren 
cenga. Por baixo do relogio a estatua da cari 
dade, e por cima, remontando às nuvens 0) 
gulhoso, contemplando com manifesto desidem. 
o templo dos Jeronymos humilhado a seus pés 
um altivo miranête a que faltava mn 

nsagração gloriosa do catavento 
Um dia à argamaça d'uma simples pedrinha 

diluiu-se, À agua das chuvas foi-so infilirando 
por todas as juntas. As faces do edificio sem. 
ligações fortes que as tornassem solidarias en- 
tre si, penderam cada uma para seu lado, di- 
vergiram, e a grande (ore espapou-se como 
um monumento feito d'ovos e assucar n'úma 
confeitaria da baixa, fleando xedusida a um. 
montão informe de que a apotheose necessa- 
tia é a pá do carroceiro. 

Hão de concordar comigo numa cousa: 
que não ha nada mais párecido com esta torr 
do que as instituições contemporaneas ! 

    

   

  

  

  

  

   
   

  

  

     
   

  

  

  

            

  

  

  

   = A camara munfeipal de Lisboa assustada 
justamente com o desastre de Belem tomou 
uma resolução prudente é que mais confirma 
a opinião que imuito Dou gente nutre a ros- 
peito da sizudez Peste grave corpo do 
Pediu no governo que mandasse verificar s 
por ventura o frontispicio dos novos paços do 
concelho poderá sustentar o frontão 
mara tenciona pôrdhe em cima. À. ver 
quer ficar com à consciencia tranquilla a tal 
respeito; não quer de futuro ser agitada pelo 
remorso ná plucidez do somno municipal. 

É verdade que ella podia reunir-se em maio- 
sia indo depois sentar-se sobre a columnad 
que constitue a frente do novo edificio, com 
as pernas para baixo para 0 largo do Pelou- 
tinho, concluindo que, se a paredo não viesse 
abaixo com ella, não viria tambem abaixo com 
os pedregulhos que lhe destina ; todavia a ca- 
mara acha prudente que o governo faça o exame, 
visto o podor executivo dispôr d'alguns con 
selheiros essencialmente aptos para similhante 
prova. 

  

  

  

  

          
  

  

  

      

  

    

    

==O governo por ontro lado desconflando da 
dez do parlamênto noiibou uma commnis- 

  

  

  

  são dPongenheixos guda de verificar so   car   

   

    

  

a sala dá camara dos deputados olferece a so- 
Jidez necessaria, 

A resposta desta commissão oferece mar- 
  gem a lakgas meditações 

xigo mas não é imediato, 
sto &; a comunissão entende naturalmente, 

e muito Dem, que a sala desde que esteja va 
via póde estar de p 
jeita à contingência de desabar: quando por 
exemplo o sr conselheiro Arrobas suba à tri- 
Duna. 

Goto relatorio de comissão pi 
uni dos mais serios « amáis profu 
teem feito aresto paiz! 

“sala offorece pe- 
     

  

   

  

  

  

oco-me este 
dos que se         

  

“Dremeliqhe om não o parlamento, arama 
nhã cum diante assistiremos das y 
dalidas da camara ú Iuota dos gladi 
tanto, Cabo de Basto como a Alfandega 
da Pé enviaram a morder 0 pó do circo até se- 
rem nomeados 2.º oflicinçs on recehedores de 
comaroa. À opposicio aceusarh provavelime 
o st, ministro da marinha por sua oxcellencia. 
ter disposto da Dacia do Zambeze como quem 
dispõe duma bacia de barba, dando-a de pre 
sento pelo À baixada como 
quem dá uma broa de cem mil hectares qua- 
à ao que 0 sr. Thomaz Ribeiro natural. 
mente obtemperará que Moçambique inconso- 

va uia companhia no seio da qual 
à fronte abrazada pelo sol dos 

ma crueldade não satisfa 
imo desejo de Tete é de 

           

  

  

    
  

       
  

    
    
    

  

tropicos — sendo 
zera esto ardonti 
Zumo. 

Entretanto, se o leitor doseja algm 
Jada do colonias é pedir quanto antos, Z 
Dezo acabon-se, comindo talvez ainda hn 
gum peduço de lombo dPAnigola. Vamos, não, 

corra, À secretaria da mari- 
ponteira do chapou de chus 

ndo: — salta Pongo- 
Andongo para um. Continno; traga S. Phomé 

  

  

      

    

   
    
      

    

   

= priimadona Felicitá Pernini deslisou 
como um múteoro pelo firmamento do thentro 
Iyrico, Chegou, desafinon, eabit o partiu. 
foi pateada duas noites; exaetimento aquel- 
dass em que cantou. Bum quanto às outras não. 
consta que os diettunt fossem hater-lo a casa 
cum sigal de roconhechmonto pela forma. por 
que gorgeon a Mignon. 

A plaíéo. do S, Gurlos sabe 
com ais damas, 

  

     
  

    

      

e gentil pó 

  

  

   
exo fragil dos podores publicos 

=— Outro testemunho do consideraç 
de receber o 
nacionaes, Foi aberta na hibliotheca publio: 
de Lisboa à sala da Iuínha, destinada às soy 
nhoras que desejem illustrar o seu espirito das. 
gás 3 com excepção dos dias santilicados. 

Varias. folhas teem applaudido esta lem- 
drança amavel da bibliotheca publica, lem- 
brança que na opinião d'ellas dá satistação. 
plona. aos que na úrena jornalística, combatem 
dia tanto teimpo pela emancipação da mulhor 
Os exames no Iyceu não bastavam realmente, 
0.0 espirito da sr? Pusich andava ha muito. 
com sêde de leitura sem ter onde se saci 
Assim, em troca da ilha das Gallinhas, à pa- 
triu deu-lhe uma sala que em comprimento e 
largura não é talvez somenos do que a joia. 
com que a corda portugueza sé enriqueceu, 
com a vantagem de ter fogão, utensílio que ú 
referida joia provalvelmento não possue ainda, 

O que é pos poderes publicos na 
naes vão nºum despenhadeiro terrivel! D'aq 
à ponto os magandes são muito bem capaz 
do deerotar o amor Liv 

    
     

   

  

  

  

  

  

   

  

  
  

     
  

  

    
        

  

  

— Quizera. discorrer um momento com o 
Jeitor, fazendo algumas con 
destino das sociedades, mas nfesto 
a meia. noite do dia Yt de Dezembro, é, com 

minha, é tarde para. isso ! Uma 
ea me consola. É que esta meia noito. 

dá as suas doze Dadalidas Muminada ainda 
pelo gut dos nossos maiores. sorrindo trium- 
phante da desgraça dos candieiros Jabolochkoft 
apágados já ha tanto no Chiado! 

  

   
  

     
   

 



O OCCIDENTE 3 
  Ol, como  ello  sori o perfido! Assim  cllo desse luz, 

= As Eleições por Oliveira Martins, eis o mais recente livro que neste momento so acha em frente de mim. É um livro actualidade, agora que vamos prova, na feira de S. Bento, 0 fru- eto do sufragio de que este excepcional pensa dor faz à criti 
Livros ines Jeym-se perfeitamente do um “dnno para o outro sem receio de que cuvelho- am, é por isso quo leudo-o em, 1878 quero o prazer de fallar ajuda delle em 1879, 

  

  

  

   

      
  

  

Gurxenve n'Azeveno. 

cg 

AS NOSSAS GRAVURAS 

A PORTA LATERAL DA EOREJA DA BATALHA 
À mosca. primeira gravara, copia do umi phothogra- da escelento coleção, do ar, F, Mochi, regrs a gor Isteral do magoifico, templo da stalha, Cremos que ainda não fui reproduzida eus qualquer pu Micação portoguera, e por ss lhe damos hoje Ingar dora, iniciando com O desenho um dos mais grave dios monumentos golos da peninsula, à segundo ato da publicação do O a O que seja O magnifico mosteiro da Hstalha, esto rendilhado. pooma “de marmore iapirado. ela é qss “en dom “selo religioso, quanto O espito do povo asorlava la noito da meia olade para alvorecer gor rios da renascença, 6 ocioso remonoral-o agora, quilo apenas tractameos la um dos seus delalhes. Moios ex. eriptores. maciondos a entrngoiros db oncarengaram avtês lo nós da dexeripedo do sumpiuoso monumento Ja é não hos fauaremo na oecasião Opportan quando demos novo desenho que abranja mai 0 conjunto do 
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edificio. À poria lateral ou travessa, é muito Aiiereato. da poria principal, mas o sea risco. é da mesnia forma. elegantissinio, parocendo decorada com singoleza, não: 

  

obstante a profusão de ornatos o de brineados com quo. está decorada. É esto um dos segredos da arte, só con Seguido pelos artistas supremos. 
Goro dissemos o most um Poeina do marmore. À gravura da nossa primeira pa- Bina represento uma estropho esse “poema inspirado, 

    
  

DESMORONAMENTO DO CORPO CENTRAL DO NOVO EDIFÍCIO DA CASA PIA, EM BELEM 
Vim triste acontecimento: commoveu ha poucos dias Lisboa e 0 resto do pais, Abatau o corpo contral da. nova galóvia om consiracção. junto ao magniliso. tem plo dos Jeronymos, o que constituindo a frente da Casa Pia, estava a ponto de concluir-se depois. do longos anuos de trabalhos o de imitos capitaes despendidos, devendo. então, com 0 monumento que recorda os sos feitos passados, consttalr um todo harmônico, os pecimen dPessa architectara. maravilhosa. que. hojo as. sigunla a gloriosa epocha do D. Manuel, donde tirou o 
O desmoronamento tovo logar no dia 18 de dezom- 

bro pelas 9 horas da tanha, o do altivo torreão que. já ao levava aos aros perto talvez de trinta metros apenas resta. hojo Jdo pé, quasi intacto felizmente, o corpo inferior, como a nossa gravata o representa, sal-| vando-ço a varanda gothica, do admiravel desenho, é 
o damlficado, Poucos dias antes 

ja no nicho superior & primeira varanda, uma maguilica estatua da Caridade, einzelada pelo dis; tincio esculptor Simões do Almeida, o essa mesma teve a cabeça decapada. 
Noesto desastre favo sobrotudo a lamentar a perda de oito vidas, Oito dos trabalhadores que lidayam ha 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

       

  

obra, não podendo fugir a tempo, foram colhidos derrdcada, ficando. soterridos naquela pesada. de areia o do cantar     
À dedicação, corajosa dos bombeiros de Lisboa ainda arrancou á morta, depois de esforços heraicos o de moi: as horas do trabalho, um desgraçado quo jazia sepil. tado nas ruísas, amparado, carualmento, por algumas lagos sobreponas que o não deixavam esmagar do todo, Muitas pessoas foram testemunhas da dedicação cm 

Pregada pelos quo aeudiram, chamados pelos deveres do. Seu cargo, ao logar do dêsastre, a começar por sia. magestado el-rei que determinou quo o enterro dos quo. pereceram na catastropho fosso feito é sua Custa, svê- correndo as famílias das vicumas o gratifcando os que is trabalharam para a salvação do operário soter- 

    
  

  

  
  

ralo, 
O Oceibesvrs dará no seu proximo numero o desenho Keral do novo. edificio, tal: qual como. so achava à tês do so dar a derrocada, bem tomo os lincame         

  

tos do plano que so pretendia executar. Por essa oe. easião penta competento se encarregará do apreciar o valor artístico da nova edificação que, segundo varias ojinides, não correspondia prrfeitamente au esiylo p 
A nossa indolo profundamento sentimental leva-nos de ordinário a incoherencias estranhas. Lamentam-so mio as catastraphes mas não so empregam com criterio os. meios de as prevenir. Lamenta-so que, depois das. oito vidas do pobres trabalhadores, so hajam perdido. con O Menasiro Centenas do cuntos le réis, quando era talvez melhor ter deixado de os empregar d: semelhun te fôrma. Em todo O caso 0 que séria Lojo um aburdo maior era, reedifcar o torreão dlrtrocado pelo: plano primitivo, Não pode ser: é preciso que a opinião dos honitns Compeicates Tntervenha o que 0 euif 

alo dos Jeronynios mostto ao u 

  

       
    
  

      
  

  

    
     

O DUQUESINHO 

  

um genero de musica que lhe deu. dlieito à uma reputação europea. Foram, so hem nos lembra a Belia Helena o 0 Orfé nox Tufernos os primeiros tabalhos de folego do muestrino querido, é em frente dos quass se agitou no imundo musical à seguínto questão: so tal genero devia /ou não devia sor admitido. Decidin-so aflirmativamente a despeito dos. anbios que se mordiam de despeito ao 
aé quo. 03 empresa- rios realisavam com a eliamada musica Caualha: dPOL- 

fembash. Gomo é matural os satoites e ds imitadures. dlo genro não tanlaram a aparecor. Vontiloncso d'abi & pouco outra questão: dizism uns quo a orehesia de um recente macstrino, Lecocg era mais. ganto; outros, que Hervé tratava as vozes com nais mero ; estabelecoramso, em fm, tuitos outros pon. tos de comparação emre Offembach o os sous emita dores, resultando da pugoa, em úlúima analyses o trium pho completo dy gonero, O auetor da Grun-Duque continuou entretanto a empunhar 0 scepiro disputado pelos seus contendores, Se com lei operetas que maior sucesso ttom obtido, taes como u Petit Faust, 0 Locil Crecé, dHorvê, Rleur de Thé, ou a Eille de Mme Angot do Lecoeg, Iembramos-os imediatamento do aueior da Bello Helene, O criador dO inspirador do genero, o que abriu aos novos maes nos u largo horisonte dá modernas Operetas, — tal qual como Vasco da 6 marcantes quo lho suteoloram o novo camiuho das Indias, É fora do duvida que o genero Iuelesco passou um pouco do moda. Os compositores que outrora se cao Gavam por provocar a gargalhada pela musica con tentam-se hoje em despertar o sorriso, Entretanto, qu dificuldade em realisar na musica essa meia tinta quo constitne o intermedio entro à oprra Muslesca é a opira comico. Alguns procuram obtel-a por meio d'uns ava- Destas d'orehesira insensatos ds vozes, danilo ds vozes ed me orancia sacundária ; outros, tocando. no extrenio oposto, óriam melodias insulsas, despro las de interesso, mais proprias para adormecer creau gas dlo que para divertir o publico, 
Nosto estado do cousas Lecoéi nivel 

posilor do verdadeiro talento, axtsfazen Escento composição o Petit Du às exi pela nos do gosto publico, 
Os cespiriluovissimos couples; gavotas, coros da pa 

gens, do quo esta operavinha so acha recheada, sabor da musica do seculo xy om que se pas do libereto, Nesta ponto o trabalho do notavel com positor alcançou um completo à justificado triumplo Se a musica do Petit Due não acentua duma foca saliento a individualidade do Lecoeg, a ponto do fazer exquecer a d/0ffembach, da-lho comtudo o direito do sor considerado hoje um compositor distinetisimo, con 
Sagrando-o difinitivamento como um dus macslrinos mais sabedores o mais espiriuosos do mosto tempo. O desempenho desta peça que com o titulo do Daqui 
sinho subia: ha pouco à seco no Theatro da Trindade de Lishóa, foi om geral satisfatório. O aeenario do u imo acto, que a nossa gravara representa, piutado poio. hai acenogeapho o sr. Procopio. 6 excollente' com compoição sesmica, tendo 0 artista vêncido com suma. halolidado. uma dificuldade grado : « secna passando do dia & noite, o tom da tinta é o errto que resisto à esa pasiagem, 

O vestuário da p 
excellento, desting 
acto eo das edu 
tendo, atom 
Theatro da 7 
quo constituem o ser 

  

  

      

       
     

  

  

  

  

  

  

        
     

      
  

  

  

  

    

   
     
      

nelas impostas 
   

     

   
  

  

   
    
  

  

  

  

      

los oh 
gens, 

o sto, bem en- 
ia habitual com que o 
“por cm cena as peças 

eportorio, 

dirigido por    
   

   
   
   

       

JOÃO PASSAVANTI 

  

todo o mundo o attontado (de que 
17 do mez do novembro ultimo o 

  

     rei Humberto dilalia, gaando entrava em Napolesacom- panhado da rainha Margarida é do, Principa herdeico, entre as alas compaeias da multidão quo aguardava x sa, posaçem. Um tomem rómpendo dane à tarja e faca cui punho precipiton-so sobro a carruagem real, vibrando contra a pessoa do rei um golpe que fo dos. viado pelo presidente do conselho da ministros, Cairo, “lo so acliava sentado em frénto do monarelia e que eustontou uma luta com o assassino até esto ser duro rubado por um golpe de sabre dado por um dos sole “lados da policia. 

  

  

  

  

      

     

  

o é simple memo . Como Hloedl, Non,  Nouenas 
da Salva, com 20 anos de edad Tisão, Padua hoj asa reses socios é dai nasera a criminosa rolado co Th doa tão rito edebridado. NO sea dopoimantio vima fras quo resumo na aus EUJESA LOdo 4 varia iroidema da m gr = Por Vala dio (0 rei perguntou ju, = Porque o “ri tém dos pratos so jantas O ris vezes ão tenho meahum Passavanti está entrega ds jutiçs do ee pal, é 6 Doi vel quo a aa cabipa HO ande em id palmo. Do pó 6 

         

   
   
  

  

   

      
  aso 0. probeluima soxial 

do seculo xtx, 6 que vas coino tolos vs eredos politicos o morsça n todos 08 tempos, tendo Jus s:us fanaticos e os sous illumanados, 

       

—— ego 

O PILOTO JOÃO DE LISBOA 
A historia dos descobrimentos portiguezes está Linancira imperfeita, que nunca são demasiúdos os elementos, que por ventura vão aparecendo, Confusão o escussez de datas precisas, esquecimento ou falta de menção de nomes, Ines são 08 tré 

os que tem que ra escuri los suecessos. Luctavam então os primeiros naz vegadores com as tradieções o pr mar fenebroso, w outtos pavares qo foz aim pouco a poneo afastando com a atilucia das sus prôas, de modo que o fim de alguns anos, de arrojo, o quasi temeridade, as pros fundidades e sombras do 
onversaveis, to sem si 

descobrir e abraçar por 

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   
   

    

mm 
   

as mãos palpitan- tes; hoje, no cabo de quatro a cinco seculos, Incamos nós com as trevas da historia, pará      OS e seus nomes 
idosos da gloria, não memoraram; e bom aqueges que ao encontrar nm docu- mento, uma data, um nome, lhe assignalam, imediatamente o sem logar mm longa carta nlos 

ão do catalogo dos manuseriptos da arquezes de Castello Melhor, suns nomes, igmorados dos nos” dos nossos geog 
“emos preeni 

ssas averigunções o permit- 

  que ellos, 

  

    

     

     

  

  

  

  sos hi 
      

   anuscriptos mais: interessant othteca, pela sua importancia go graphica, 6 0 Codico n.º 25, que se compõe do um Breve tractado de marinharia ete,, sem nome de auctor, tendo a fl. 9 0 Tratado da api la de marear, uchado por João do Lish o amno de ISA ete,, com uma rosa dos ve o 12 cartas de marcar, em pergaminho, prítmo:. rosamente iluminadas; à, 82 fem mais Esto livro é dus rotas de Lisbon até a India e ilhas dos Agores cl OK segue o Treslado de um livro que foi de João de Lishoa, piloto, que fala onsas e partes que até o presente são descobertas ole, Diz o erudito au- do catalogo que não fai possivel achar in dicio que fisesso conhecer o auctor do primeiro, trattado, é porém de prestmir, pela reunião dos outros tractados am. todos. abra do pi- loto João de Lisboa — Acerescenta egualment de Lisboa, tambem não é co- 

           

  

       

  

  

      

   
  

  

  

     
   

  

     nhecido dos bibliographos,- mem dos: hossos mais. 
estudiosos. geographos, cte.



O OCCIDENTE 
  

  

   Não admira que os bibliograph 
ignorasséim o nome do mota 
oto, visto não ser conhecido livro. 
nenhum delle; os nossos geogra- 
phos modemhos é que o poderiam 
deixar do o j 

  

   passassem nim 
archivo nacional da 

  

   orre do Tombo,         

  

  

pelas d clancellarias dos nos- 
sos reis D. Manuel o D. 

Durante o curso de nossos estudos 
naquello arelivo, 
contrado o nomo de 
mas como não nos interessava im 
medintamente, ficara apontado para 
occásião oportuna, se chegass 
a poder tratar do, periodo, 
elle deve ter exercido a sua 
dade, O apare 
ado cotalogo, vindo revelar que o 

de Lisboa fora tm dos mai 
e inteligentes pilotos do sé 
obrigon-nos a suspend 
pouco os nossos estudos, pára ave- 
Piguar o que podesso interessar á sua 
istoria, à fim de concorrermos com 
o nosso fraco servico, para colocar 
o seu nome na galeria onde avuiltam 
os de Pero de Alemqner, Pero de 
cobar, Ayres Fernandes que dobrou 
BA vezes o Cabo da Boa Esperança, é 
outros que seria longo enumerar. 

João de Lisboa, como o seu nome 
indica, foi oriundo 
appellido; quando. nasceu, isso é 
talvez impossivel sabolo, só algum 
acaso o poderia revellar mas deve, 
ter sido pelo meado do xy seculo; 
sabe-se porém que foi piloto, e que 
durante muitos annos viajou para 
as Indias, Acores, Brazil, to, — 
Aoha-so pela primeira vez 0 seu no- 
me, em umacarta de el-rei D, Ma- 

    

    
       

      

    

   
    

  

  

  

        

     

    
  

  

  

  

  

(giido fr euboç d mafnrl a Dbmlsço Cla) 

COSTUMES DO IMPERIO DE MARROCOS 
o Mera prelo Viagens e Magos do E. da Cara Biçã 

     
  Chardrea Porto) 

  

nuel datada do Lisboa a 18 de maio 
do ÁSI8, pela qual lho faz morei do 
408000, réis de tença a começar do 
1.º do janeiro de 1819 em diante, o 
& do tlicor seguinto: 

   

Dom manuel &e a quantos esta noso cart eirem frzemoa saber que vendo nos respeio aoe verga que os de tos 
vam de licboa, muto piloto“ caperamos que a dino fara e querendo faser asa e marge ómos par be queremos nos ao quo lo RO ds prio ia Mo mis de janeiro qua ee da era de de é o em diomta la tenha ja do nos de toi em cada um anos mt Fei pe mandar o nda de ou face que hs oram anta: nor 
noto ros ea e dr! cad, Ra ano aria pera lugar homaa dl aja Bom paz 
ameno “a por sua guarda à sepirança do Me mandamos dar cata per nos any 
nada é atelada do mono et perene dada em lista aos avi dias de Mayo aluoro neto à fez amo do ls é ati, 

Bão. 4 de Di alan: o 98 9. 

  

Não havia naquela epoca muito 
tempo para repousar; navegações pa- 
ra a África, para à Âmorica, pará à 
Asia;  crutadores nO estreito, o 
Atlantico, não deixariam aos prati- 
“os logar” para e demorarem múito 
em Portugal, é por isso é natural 
que o piloto João do Lishou partisse 
eim alguma das armadas, que para 
qualquer dessas partes so dirigisso, 
e provavelmente nestes annos de 
4818 e 1919, não deve ter ido para 
a India, mas tor andado nos Ortzei- navegação para Guiné, Acores 
on talvez Brazil, porque as datas das. 
morei quo lhe foram feltas, Não. 
coincidem com as datas da chegada 
das embarcações da Tudia; €, Pelos sous trabalhos, vemos que Gr pra- 

  

  

  

 



O OCCIDENTE 
  

   

  

ritimas, que então 
Seguiam os portuguizos. 

Em 1819, por carta 
a 49 de sotembro, diz elerei D. Manuol, aque lavendo respeito nos serviços quo inha. ree 
dido de João de Lishoa, piloto -assim, na may 
gação da India, como em 8, 6 05, que no diante de 
“que elle era para isso ápilo o competente, o Homeava por sem patrão, da mesma n 
que 6 era Affonso Rodrigues que se finára, on- dro imaritimo que naturilimento prestou grana 
des serviços, porque este é o cargo de piloto 

o dava à homem muito experimentado 
;» eis a carta de D, Manuel: 

   a datada do Evora 
  

  

       

       
    

     
       

“Dom manuel pór graça de deos rey ie portugal e dos 
algarves. daquem é dalem mar em africa senhor de qui- 
ne e da conquista navesaçam comérçio de lipia Arabia 
pers e da india a quantos esta niga carta vórem fio 

enD saber. que atendo nos. respeito aos seruiços que 
temos reçebido dle joam de lisboa piloto asy ma nave 
vazam du úmdia como em outras partes é aos que ao 
diante delo esperamos receber compiando dll que pera 
elo he auto é pertempeemte nus servira: como a noso 
deruiço compre e consiramilo lhe faser graça e merçes 
temos por bem e o dambos. daquy em diante por noso 
palram “au e per a manegra que 0 aula afonso + 
que 0 dito ofiio tinha é te fo com todalas priminee- 
meias priuilegios e liberdades que a ele direitamente 
pertencem eom o quall ofíio queremos que tenha e aja 
de tempa oyto mill reis cada ano é porem mandamos a 
jorge de wnscompelios filulguo de nota casa e a todolos. 

  

  

  

  

    

  

  

  

motos ofrianes e pesons aque esto pertencer que ojam daquy em diante ao dito joham de lieboa por moxo pa-. tram como o era o dito afonso mis é o metam em pose do dito ofçio e lhe leixem comprir é var dele como lhe pertemee e aver é gozar das ditas premicemeias privilégios e liberdades que ao dito ofião som brdéna- clas e à ele direitamento perlemçerom sem ly nãso po- rem dunita mem embarquo algum por que 64) he noia merçee e mandamos ais veelores de musa fazemila que le façam asentar a dita teiça em 08 novos Uiros dela é dar carta cada ano pera lugar onde lie sejam bem 
pagos o quall joham de lishoa jurou em a tosa clian- 
celaria: aos aamtos arangelhos que bem « verdadeira- 
mente sirua o dito ofirio dáda em nós ridade deuora aos ix dias de setembro jorge fernamdes a fes de mil baia anos 

Liv. mt, de D. João nt f. 28 

  

  

  

THBATRO DA TRINDADE DE LISBOA 

  

O ACAMPAMENTO, SCENA DO 3 ACTO DO DUQUESINHO, OPERA CONICA DE LECOCQ 

  Vê-se pois que D. Manuel concedeu a João 
de Lishoa o cargo de seu patrão com todas as honras, privilegios, é preeminencias q'ello, é 
com a tença annual do 88000 réis, que hojo 
nos parece uma miseria para um mez, mi que então o não era para um anno, nomeada- 
mente junta á outra, de 108000 réis, acima 
apontada, o que perfaz 188000 réis, corres 
dendo hoje proximamente a 954000 réis, afóra 
o mais que ao referido cargo pertencia pelas ns, 6 

(Contnia) 

   
  

  

  

      

  Burro Reneiro, 
—— mero —— 

SOB 08 CYPRESTES 
POR BULHÃO PATO 

Não póde retrogradar uma uniea onda do perpetuo movimento do tempo, mas, no meio das tribulações, 

(Dezenho do M. do Macedo) 
da vida, a memoria traz-nos muitas vozes consolação & alivio, recordando-nos os homens o as cousas com às fórmas, gentis à pooticas, de que a saudade reveste 

  

  

      

   

  O que regonta o nos atras no campo sancio do pas- 
sudo, Foi do certo em taes Noras de suave melancolia que o sr. Bulhão Pato escrevem o seu formoso livro. 

nles sbronas & puras 
inda ha, poucos 

dos. 
  

    
      

dom arandos, qu focam ato dial istramento poderaso que por algum tempó deti- ves à vergonhosa ruin, o uniorsal desamparo, quê    

  

   
tristomento se vão aproximando, Taes são Herculano, Garrett, Castilho, José Estovam, Rebello da Silva, é, 
embora no segundo plano, Santos: Silva, Rodrigo Par ganino, Silva Gaio e Guilherme Braga,   Não tenta O autor analsar 0 alto valor de cada um d'esos hotaveis entendimentos. Não conta tambem as noites de fobre, de profanda contensio de espirito, de enthusiasmo « de duvida, de paciente lavor € de 
subias inspirações, que derqm origem ds suas obras immorias, Restring-s a Dreves. traços sobre a vida 

  

linerario, a vida intima, a vida ancodotica daquellos homens, alguns dos quaas, na lucia obstinada contra. O esquecimento, chegaram ainda a ver satisfeita a mais. valiosa e ousada das paixões, a ambição do gloria, eo: nho ou visão das almas privilegiadas, à que de Dos. vontade tantos sacriicam o repouso & as alegrias da. existencia, 
Lembranos quo um d'esses Homens, o maior de to- talvez, vencia a Scott o a Hugo, a Rancko q a Guizot, orá creando com incomparavel vigor de estylo O Eurico, a Abobada, o Monge de Cister; ara disco nindo o abrangendo com relance de aguia as profan-. dezas mais obscuras da philosophia e da aciencia, ora. 

descrevendo os primeiros seculos da sociedade poriu- 
Eueza, em todos os seus aspectos & evoluções, com a 
rica subuil de quem daranto largos annos applicára. 
as alias facoldades do espirito a escabrosas investiga. 
sões, à sevêrissimos estudos com o fo empenho do. 
descobrir à verdade. Apresentados outro, idéslisindo. 
no Camiões o na D. Branca os nobres b puros affetoss desenhando no drama é no romanco caracteres como. 
o do Alfagemo, o do Gil Vicente, o de Paula, o de 
Joanninha ; movendo todas as cordas do coração no. 

       
       

  

  

  

  

  

    
  

 



  

6 O OCCIDENTE 
  

grandes Innces, nas fundas angusias, nas se 
raveis do Frei Luiz de Sousa ; ou douiando 
as assombléas, assombranio amigos e adversarios com. 
o verbo sublime em quo ás iras da inveciiva o 4 lo- 
gica da argumentação conseguiu sempre Mgar a graça, 
à perspieuidade, o inexcedivel primor da fdrma. Mos- 
iranos o suavé cantor da Primacera é do Outono; 
o exímio tralucior de Amaereono, do Virgilio, do Ovi- 
dio, do Shakspeare, do Goeiho, de Mole; o primeiro, 
dos nossos portas Iyricos; o mestee quo na Clave do 

ma. no 8, Bruno deixou às mais formosas pas 
gas de prosa, de qua so ufaha a Hngua. portuguez 
Patontdanos à alia estatura, à fronte espaçosa 6 se 
rena, às feições varonis, o olha a voz po 
deroa o Insinuante, a memoria é toras, 
à phanlasia arrojada, a phrase inspirada, caudalosa € 
energiea do. mais nsigno iribuno dos nossos fatos par- 
lamoniares. Descobre-nos outro orador notabilissimo é 
excipior valioso, em cujas obras excellentes, a Moc 
dade de D. João , as lagrimas é Thesouros, a His- 

de Portuga? wa seculos xe é xe, só 0 pre 
guigoso deselinho o a precipitação do trabalho anue. 

ds vezes O esplendor maravilhoso do talento. Re 

      
  

  

  

  

  

  

        
  

    

  

  

         

     es, q imprensa, 
se Monraram o ontaram a patria, e que esta, vérsatil 
é dojusta, tem já. hoje talvez esquecido. 

Deserevendo sesnas da vila domestica o da vida po- 
nica, indicando alguns excorpios formosisimos da mo- 
derua literawra poriuguera, repeiindo conversiçã 
Jombrando apostrophes, coligindo norcias, que por 
vezes revollam mysterius lo coração, esto livro repro- 
doz. fielmente 0º aspécio intellectual e moral desses 
homens promiventes, e a influencia que meiles pro- 
duziram as Ídias, os usos, as 
deras o miscrias do tempo N 
mos simples abstracções, não. divisamos apenas uma 
imagem vaga, superficial, diminutiseima do que foram 
taes Nome ontrámos diante de nós, 

  

  
  

  

  

   

      

    

gia do primilivo sor. Costomavam Os eg 
aos olhos dos mancobos ns corcadas mumias dos avós 
para colbieem com à aum presouça habitos do desen- 
freio O de cubiça apresentamos 0 ar. Hullão. Pato Fez 
draos le vards egredos cumo. que à reprehendorem. 
nos do abatimento Miuerário é cívico em quo jazenio di plilosophia orrômpida e parasia. com que av: 
Niaos só. pelo padrão. das proprias covonienias à 
torgento dos acontecimentos, É este, nO quê me parece, o pineipal intuito livro 
Na sua éxeeutão poderão ialvez oecorror ponderações mena justas, é ainda à compleia. omissão do alguns 
pontos “importantes; mas o que raras vezes falta é a 
êle peapicas. na. analyss & apreciação dos factos, o 
constante empenho de evitar preconceitos e super 
goes, 6 0 protando é cabal conhecimento dos homous 
es qo Tso. Cones, di oe iheatro «nos Dafls; capivaramme no trato intimo; 

com els nos jormaes; admiraos lendo os sous 
versos e 08 Seus romances; applau Mpresentação dae sas comédias 0 dos sus dramas; 
arteliataram-ae quando os. ouvia ma tibona, o ilus. 
dearamme quando ox escutas nas acadomias, 

“TA 6 0 Tivro, que di 
a natureza o isigne privilegio do talo 
re perseguio a fortuna, como que a secundar a 
Orador Men o energico, munca foi lembrado em so- 
mieio póltieo ou excolhido vm citeulo eloitoral pará 
representanto dos imeráses dl nação. Eseriplor intel mio, ensaio, homem probo e inlegorrimo, amigo 
dedicado é ll, não exares altos cargos publicos nem 
tom rendosas sinecuras, v. como que vive apenas do 
trabalho do cade dia, Assim paga de vezes o mondo, io ag us sempre sa oro águas 4 quem 

        

  

  

  

  

     
       

    

    

     
    

  

  

    

  

EF. Suveha va Mora, 
“e, 

COSTUMES DO IMPÉRIO DE MARROCOS 

Os habitats alto pafx sam dierentos trajes con- 
forme a raca & tvi à quo portencom. À nossa gra- 
vara represcuta um soldado dinfaneria do Fêz, uma 
moura do Teluão, e uma mourita. que. Tangui 
da encosta À porta do sua ensa. 

O soldado de Piz É vistoso é piioresto: A sua farda 
consiste mma: jaqueta, calções do Ia da cdr amarela, 
Sendo ou azal o do uma cinia encarnado, Por cima 
isto esto uma cspecio de camisa compila de pan 

ho ranco. com tango largissimas. À cintura traz 
uia corta de marroguia bordada a rótroz, da dual 
Penio uma espada, eu fória de puahal, com punho 
Re búfato, enfeitado com um cordão do seda vorme- 
lho com Dorlas. Na. cabeça um Darroto encarnado, som 
usbanit, é posto direito para o ar, nos pés mas ba. 
Duel aimaralas, é nas mãos a sua espingarda do cano, 
compridisiaão o estréio, toda onfeitada com argolfas 
de metal, 

A moura do Tetunio, 

    

  

  

  

  

   

  

o ve do sobo, mercado, ven-     

der maniga do vaca, ovos o galinhas, não tz à 
cara. cobria, é usa um eliapeu do palha, com abas 
tão. largas quo é necessario serem susidas oxtorior- 
mente por uns cordões que pendem da copa do has 
peu que mais pareco tm guarda-chuva. 

As mulheres. do Touuão idem fama dá sorem as mais 
bolas, amavois 9 trabalhadoras do imperio. 

No século passado não so permilia, nem. mesmo 
a w'aquella idade, pela ra 

xão da natural & inata amabilidado do sexo feminino 
Era um ingenho processo de guatiar a virtude, mas 

que so comprohendo quando se tata d'um paiz 1ã0 ori 
ginal como Marrocos, 

  

  

Re pa Câmara. 
(pasa seia o 

CANÇÃO: DO OUTONO 

  

  

É ontomno: tristemenne 
A morto diz-nos segrodis 

para os arvorudos 
o como um doente, 

       

Ha um vago tom do sol posto 
Na pallida eór celeste... 
Choram um grande desgosto 
Às rajadas do níondes 

  

Sacode O vento as vidraças 
Bate à chuva mas calçadas. 
Ha soluços do desgraças 
Naquellas aguas furtadas. 

  

   
Vão passando. enterro lentos. 
Pelas ruas da cidado 
E, as almas tem dvsalonos 
Diuima infnita saudade, 
Folhas seccas, amarellas, Formam nas. praças estoirs, 
Vio-se as iscas uonzelas. 
Com as aves companheiras. 
E brancas, cor das opala, 
Cruz jus nos peitos, 
São levadas pura as vallss, 
Nos sens esquites estreitos. 
   

Vão dormindo, vão sonhando 
Com Dailes, noivos festas 
E o vento vao desfolhando. 
As arvores das florestas. 

  

turiblo suspenso 
Deelina o sol para 0 ocenso 
as nuvens... nuvens d'ncento, 
Que so evolam úesso vaso. 

  

   
E a toera, campa infoita, 
Quo a mb do cu ani, 
É o tumulo ondo só agita 
À vida em continua Iuet 

  

  

Que testo rio abandono, 
Nesto saudoso mystério, 

À matarexa, no vutormno. 
É ui Durço atum cemiloro 

  

  

Menaseo à essencia pordida 
Das Drancas virgens formosas 
Na eireulação da vida. 
Em nuvens, perfumo o rosas. 
E, emquanto o coveiro encerra. 
As mortas dentro das covas, 
O Inveador lança a terra 
Nas sementes vidas novas, 

E 0 sol para os arvoredis 
Soria como tm doente 
A morto dizenos segredos. 
Nos oulowmnos, tristemente 

  

      

48 ido Novembro do 1878. 
Corno ui Canvaiato. 

OS ANDES 

«Estou cansado deste espaço, desta im- 
mensidade ! 

“que direi eu, que vivo aqui ha tântos ane 
nos, alongando o olhar pelis aguas do Prata 

    

  ou pela grama da campina, vendo sair 0 sol 
das ondas do rio pará o vêr sumir entro 
colagens terrosas o opacas, além nos confins 
esta planicio. . . Que saudades tenho das mon- 
tunas, 

So Já vivesse, sentiria a falta da Pam) 
Bngúna-se. Nas montanhas acha-so a gente 

rodeada pela alma da nossa mãe, que nos cu- 
via, 05 suspiros do seu coração involtos no fogo 
dos sons vileões, que nos regenera com a seiva. 
das suas entranhas vertida nas fontes de vida 
que manam dos sous montes e que nos alenta com espirito das suas selvas, Nós, os mon-. 
tunhezes, vivemos a vida das nossas monta 

súmos orgulhosos como ellas, temos a 
ravidado séria e risonha, amamos-Iles a 

luz é às sombras, ..y 
Era um filho dos Andes quem assim fallav, 
Elleelivamente nas montanhas o homem en- 

contra horisontes vastos, dis que se apossa que 
toea como so fossem propriedádo suas sente-se 
“scompanhado pelas collinas graciosas, de ver- 
lontes circulares o suaves, pelos picos 
gens, pelos Mosques, isolados, pelos taboleir 
do verdura ; acha por toda a parte a auimação 
Duliçosa: da natureza, nas vozes da corrente 
que se desata furiosa por entre as rochas das 
quebradas, nos ruidos das anras que folgam 
mas selvas, nos zumbidos do vento que acóuta 
os cumes sinosos. Tudo é variedade: o bello 
ao Judo do sublime, o ameno e agradavel apoz 

sombras no meio da luz 
à pelos oimos nov 

do bosque em: cima do br 
ate o debaixo do fu 

alterosos. 
Nas Pampas está a immen 

o silencio, a oppressora cgualdade do logar é 
do tempo. 

O qué ha na matireza que se possa compa-, 
n valle perdido entre as cadei 

uosidade que as se 

  

  

    
  

  

        
           

  

  

   

  

    
   

    

   

  

  

  

       

    

     

    

    
   

    
     o (que só é visto pelo sol, p 

por algums astros que iveram a ventura de se collocar em seu zenifh, Um arroio do 
prata serpentea nºum leito de areias douradas 

has de todas as côres, entre bi 
ques amenos é no pé de collinas apraziveis que 
mal so elevarn, slmulando em suas fórmas ar- 
vedondadas os seios da mãe Cores, Prados de 
verdura ali se À corr 
pés da serra, 
Doldos giganteseos. O xéphiyro produ sons in- 
definiveis, perrumando a pradant com um ha- 
dito carregado do aroma das arvores, em jo 
folhagem se reereia: O sol inunda todo o val avivando as côres da verdura, o penetram 

às folhas mov 

  

  

     
     

  

  

       

        

      
   

    
   

  

igeis do prata. é ouro, de rubis é esme- 
zaldas, do opulas 6 Drilhantes, que offuscam 
a vista. Encantos da luz! como alternnes com 
os ruidos harmoniosos da natureza & com Os 
embriaguntes. olores da vegetação maquellos. 
valles encantados que os Andes guardam em 
sons solos! | 
Nenhuma destas hellozas se en 

Pampá, que eu atravessava na primaver: 
187, em dh os Andes; Já nos fem 
ao sul os extensos paramos; o camitho cor- 
ava ut terreno aeeidentado e à vista descun- 

ava nos oerros do Morro, nos bosques do Tt 
Quinto o na Ponta de 5. Luiz, o norto “da 
qual so destacam a grandes distaneius, como 
séntinellas  seculáres, alguns cones múgesto- 
sos, que so crguem, isolados e: solitários: na 
meio das. Pampas. Nas 08 Andes ainda não 
apparceiam. 

Uma. tardo, no:Pôr do Sol, apeavamo-nos na 
porta do Desuguádero, d'onde, dizia 

as cordilheiras. 

   

    

  

  

     

  

  

    
   

     

  

  

  

    
     

    
   uma illusão de optica 

estava. oceulto; pela: nevoa da tarde, e qua 
taboça no horisonte opaco, como 

pendente do firmamento o separado 
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do mundo. Com o erepusculo subiram novos 
vapores que velaram aquelle portênto, deixan- 
do-me uma religiosa impressão. Entrevira os 
Andes! 

No outro dia 7/0 caminho em constante am 
cieade, divisando por momentos alguns cimos 
nevados, quando as arvores ou a poeira o per. 
milliam, Mas na manh seguinte, o 

  

     

  

        
  

culo era imponento: os olhos ab 
exlunsão dilatadis 

O que são os Alpes vistos de Clatens, compa- 
ralivamento com 05 Andes observados da des- 

    

alitontada campina de Mendoza ?! Ante 
des, ponde Bagton solar uma exo 
presença. dos” Andes, emmude 
soma a palavra: uos Lubios, porq 
são que so sento não tem luguagen 

Vita cadeia imensa de Drilhuntes collos- 
onte, ma altura dos cêos, até. 

ai do austro do so- 
ares. € suaves do 

cerro do “Pupungga os picos 
amgulosos da serva das Vacas e com a ponta 
caprichosa do Aconcagua, que, mais onsado 
que todos, se remonta À região do elher, mos- 
trando o ultimo. esforco que a terra fez para 
alcúnçar os dominios do sol. Pelo sul prolon- 
gdm-so até perder-se de vista, os esboltos cr- 
708, 08 grupos de picos, figurando o conjuncto 
das torres de uma cidade acrea, às curvas, 
muosas que ora se remontam, ora descem, de= 
senhando de prata o azul da atmosphi 

alvê, porentosos Andes! Caio, 
vossos laços, a sentir 0 afago das vossas br 

Sulvê geradores da, vida, que distribui 
os climas e 05 ventos, 0 calor é a agua, que 
Tormnes os vallos temporados das messes o as 
ardentes estancias. do café, do ananaz e da 
clivimoya! Sois à imagem do infinito, centro 
de poesia o de verdade, que alfrntastes os se- 
culos do uma eternidade, sempre protentosos « 
ellos! 

O grandioso diminnia À medida que avan- 
gavamos. O panorama portentoso mudára 

mediações da cidade. As asperas collinas do 
Ohialado é os adustos cerros do rio oceultavam 
a cordilheira, o só por detraz d'ellas se viam. 
as cabeças nevadas da serra das Va 

«Não ha grandeza que não diminua quando 
so toca, exclamou o meu companheiro. Os mon tanhezes vivem em familiaridade intima com 
os cumes das suas montanhas ». 

    

  

  

    
    

  

  

            

  

  

        

   
    

       
    

          

  

   

  

      
  

  

    

     
  

    

  

  

  

  

F. D'ATatEIDA, 
mae 

O MIMOSO 

  

  

   = Está frio, diz do. Era um homem de quarenta anos, magro, quai cadaverico, de mélenas tão comprida 
dão esquecidas de pente que se lho emma nhava nas barbas, de olhos negros, encova dos, de olhar obliquo e desconfiado, seintilando com a fome por cima das olheiras profundas, a no inverno 6 cello com a mião ossoa comprida apertava contra o peito a sobrecasaca preta sem Dotões, Não trazia collete o à cumisa estava rotu. Como é préciso ter gravata para so entrar nos passeios, ondo elle gostava do dr à farde apanhar um Docadinho de sol, trazia um pedacinho de panno azul pregado ao col Aeirinho sem goma, com um alfinete de ferro, Às Dotas rotas, mancas do tacões, tinham à 
tapar-lhes os buracos, camadas aceummuladas da ama secea, 

Parou à porta do Baltresqui 
Tom anota sentado a uma das mesinhas do café, deante de uma garrafa de Pêre Kermann aspirava o fumo aromatico de um charuto po- 

quenino, Passsados. momentos tirou o relogio 
da algibeira, vit as horas, enguliu de um trago às últimas gotas do calix é chamando o criado pelo nome aliron-lhe uma nota de dez mil réis, Quando o rindo voltou com o trôco levanton-st deixando o cobro sobre à mesa, 
Muito obrigado, sr. Viscondo, disso o ovia- 

  

    
    

      
  

    

  

  

  

  

  

    

  

do, dando-lhe pequenos piparotes na manga 
do palelot suja. pela cinza do charuto que o Visconde quebrára sobro a mesa, 

— É um visconde, observou distrahidamente o lomem das botas rotas E como o Visconde voltasso para cima, se- guto À espera que deitasse fora a ponta do 
charuto. Ja apertando a sobrecasnca contra peito o invejanido o paletot do Visconde, com. peido, feipudo, de grande golla que so” podia levantar e abrigar as orelhas do frio, O Visconde já subindo devagarinho, com as as vastas algibeiras, tirando do charuto antes fumaça, com áiquollo sorriso do ane 
lisfação que dá a certos parvos de bom esto- ago digestão de um Dom jantar, Bio tânhia fome. Almoçára nã véspera e depois. ainda não ti 

Nas o que mais o apoquentava e o Tuma 
O Tumo adormece a fomo expulsa a me- laneholia. Póde-s dormir quando se tem um eigarro na algibeira é o fumo do um outro 6 clindo o quarto. O tabaco é 0 ventno rei dos “venenos, mt veneno que mala lentamente, que embriaga, que atalimaos nervos, que faz perder. a memoria e que dá às pornas uma fraqueza deliciosa, quo faz achar boa a cama pela mun quando 0 ar está cheio do frio o do nebrin o na dura é cheiá lama so ouvem 05 prágões & 

o siissurto dos que tem que fazer, dos que tra. Dalhom. 
— Por à 

    

  

  

     

  

    

     o apetito 
  

  

  

  

  

  

           

  

  

o Deus que afinal é bom, ia 0 ho- 
mem pensando, encheu as ruas de pontas de clarto para. os homens o de tallos de couve para os cães que não fumam, que não teem que esquecer, que são tolos. 

Mas à noite estava chuvosa e as pontas de charuto não se viam, enterradas na lama pelas rodas das carruagens. Por isso elle seguia o 
Visconde ancioso pelo momento em que 0 eha- xuto havia do cahir espalhando em forno una cluva de faisquinhas, 

O Visconde parava de vez em quando apor- não à mão aos amigos que desciam, 
“= tmtão quo se faz? perguntavam estos. O Visconde encolhia s hombros como res- posta áquella pergunta ociosa e tola eo homem notou aquilo. 
— Pois elo não terá muda, mesmo nada, que fazer? 
Gomparon-se com o Visconde 

corta vaidade, Porque olle trabalhava, fazia ale amina coisa, Se lho perguntassem o quê, talvez não respondesse logo, assim sem pensar, sem 
examinar um instante com o sou olhar descon- 
findo 0 fim com que lhe fariam aquella per- gunta. Às vezes quando se levantava não Unha 
de comer; era preciso arranjal-o é arranjava-o. 
Era talvez ponto escrupuloso, isso sim. 

— Mas, pensava elo ús vezes, para ter d 
cadezas & preciso tor alguma coisa na algibeira. 

E isso ra raro, muito raro, 
Decididamente, se alguem lhe perguntasse 

ilão que se faz? havia de responder como 
o 05 Mombros, 

Depois, como se toda esta cadeia de pensa- 
nentos o tivesse condusido a uma conclusão 

cortissima, olhou para o Visconde à rir com um 
certo ar maganho o exclamou baixinho, como 
quem fuz um descobrimento : 

— OM 
E apontando com o dedo pollegar para. Vis- 

conde disso piscando o olho a sf mesm 
—É cá dos meus. 

Chegado à rua Nova dos Martyres, o Visconde. 
paron um instante tirou o relógio da algibeira 
€ aproximando-se do um candeeiro tornou a vêr as horas, Esteve um momento como que. 
indesiso sobre o que havia de fazer e por fim dobrou a esquina da ria é dirigiw-se para S, 
Gurlos. 
Tiras lava da agieira o começon a cal. caleas, 
= Quando deitará elle fóra o charuto? pen- sava 0 homem, 

  

  

         

    

v   

  

sentiu uma 
    
  

  

  

  

  

    
  

  

       

    
  

  

   

  
  

  

  

Mas de repento afirmou a vista e os olhos 
ais m-lhe: o Visconde ao tirar as luvas da 

rá ficar o Tengo cota pontinha. 
  

  

  

Contralhiu um pouco as sobrancelhas medi tando. 
Valeria a pena lenço? Tinha fome. Aquele 

lenço representava talvez a ceia, Seria triste ma 
verdade; 0 que poderia valer um lenço? Estondeu 0 lab 

Era preciso tou 
Ora, adeus! Mais valia 

do for 
“Approximon-se nos bicos dos pé 
Olhou para todos 05 lados. À 24 estava de- 

  

    

    

so do que mprrer   

    
  

O coração hatia-lho um pouco. O Visconde 
podia sentil.o, defender-se, gritar e elle iria. 
preso, com fome e passaria a noite a tiritar 
com frio, fechado num calabouço, 

Animo! 
Molteu a mão esquerda por debaixo d; 

do paletot,| 
O Visconde canturolava : 

  

  

  

iba   

  

Cem af Elio. so   

Victoria! O lenço era dello! 
O Visconde não linha: sentido nada e ac 

dava o conplet: 

  

    

Eneoro un qui atlanra pas 
Ta timbudo 
La timbalo    

  

Um lenço! Ta finalmente comer, Tinha ga- niho o seu dia 
E o lenço era um Dom lenço, muito branco, muito novo. 
O Momem miran-o e remirou-o, 

tinha uma só passagem e 
Era do seda! Queria aquillo dizer talvez 

que representava. mais do que a ceia 
Quanto poderia valer aquillo? 
Ô homem aproximou-se de um bico de gaz 

e por-so a olhar. De vez em quando coçava 
com a unha a axa do nariz, sigual certo do 
embaraço, 

O Gomes é que Ivo poderia dizer. O Gomes 
era muito entendido; um pouco ladrão, mas 
muito entendido. 

E já esquecido do Visconde e do charuto, 
voltou o dirigiu-se para a calçada do Duque: 

À casa de penhores era à esquerda, uma 
a de penhores pequena, cheia de fucto até 

à porta. 
O Gomes estava por detraz do balcão, en- 

costado nos livros, com a sua suissa d ingl 
a camota atraz da 0) 
teotor, 

Um candeeiro de petroleo com o vidro sujo 
é luz, economica alumiava fracamente as rou- 
pas inuteis que nas prateleiras até ao tecto 
esperavam tristemente pela traça ou pelo pro- 
ximo leilão. 
Tma guitarra sem cordas pendia de um prego 

ao lado de uma. Do outro lado o retrato 
de tum bom velho Durguez e calvo, com a 

  

  

     

    

  

    

  

     
  

  

    
a e 0 sem sorriso pro- 

  

     
  

  

  

    

ENIGMA 

  

  
Explicação do enigma do n.º antecedente ; 

Quem se queima alhos como. 

 



8 O OCCIDENTE 
  

darha cerrada, 0 ar honesto 6 um 
botão de onto quadrado no peitilho. 
da camisa, sorria com bondosa sa- 
distação para um cacho de botas 
velhas suspensas do, testo à um 
palmo H 
dinlieirio, agora valia cinco. tos 
tios. 

O homem parou à porta e es- 
preitou. 
— Muito Dons noites, sr. Go- 

mos, 

      

  

out 
= Dá licença? 
E atirou com 0 lenço para cima 

do balcão. 
— Faça favor de vêr isso, 
E, ú espera que o exame do lenço 

acabasse, começou a entreter-se a 
vêr uma borboleta que vonva em 
torno do candeeiro. 

O Gomes abriu 0 lenço, sacu- 
divco, levantou um pouco a tor- 
cida é comecou um exame minn- 
closo virando é revirando 0 lenço, 

— sto de hordados. . . Ainda se. 
não fosse bordado. .. Um À é uma 
corda 

E 6 Gomes sorriu esforcando-se 
por ter um ar intelligente 

— Foi 0 sr, 
deu para o emp o ou 
tro encolhendo os hombros com 
iimpaciencia 

É Pois, meu amigo, póde dizer 
ao sr. Visconde que isto pouco 
valor tem; o bordado é bom, 0 bor- 
dado te 
isto sem 

  

    

  

   

        

   
«20 sr. Go- 

olhe que rouhar é feio, Paça. 
or de reparar que é do seda, 

O Gomes deitou'o lenço sobre 0 
balcão, cheio de desprezo. 

=— Dê um cruzado é 
dora. 

    

      

  

me em- 

Homem, você 
sabe quem em sou. 

E poz dozo vintens sobre o bal- 

— Traste ! tornon a resmungar 
o homem pegando nos doze 
tens e encaminhando-se para à 
porta, 

— Quer cantella? perguntou o 
Gomes com ar de brincadeira o des- 
manchando o hordado com 0 bico de 
uma tesonr 

— Nada, obrigado. O sr, Visconde 
não me fallou em cautell 

E nungar 

  parece que não 

  

  

  

  

    

elle sonhava. 
Sonhava que tinha roubado um 

Jenço de seda, de uma seda muito fi 
na, tão fina, que até nem o Gomes sa- 
dia ao princípio o que lhe havia de 
dar pelo lenço E tinha-lhe dado a 
loja toda, às hotas, a guitarra, o ouro 
que estava na gaveta do balcão, o di- 
nheiro que estava na commoda, tudo. 
E elle Andava de trem é 
bebia no Baltresqui uma cousa com 
bolhasinhas à subir o que fazia sal- 
far as rolhas das garrafas, Os jamotas 
do Chiado tratavam-o por tu é Os galos. 
tos dayam-lhe dom. O Visconde era 
muito amigo elo é fforeit-li has 
atos magníficos que roubava a nm 

estanqueiro muito. velho da rua dos 
Canos, Tinha um paletot côr de ca- 
nella, muito quente e andava de lu- 
vas, Morava num palacio o tinha 
na galla o retrato do velho que es- 

  

  

  

   

  

   

  

  

  

tava ni loja do Gomes o que era pat 
tele o do outro Indo estava o re- 
trato do outro pao, do que ello tinha. 
conhecido, do que lhe dava pan- 
cadas quando Gra pequeno. E o 
Gomes vinha pedixlhe esmola, es- 
tava muito magro; 0 Tenço não era 
de seda, era de papel e ll tinha 
um cio muito grande, com olhos 
de lume que mordia no Gomes e 
o Gomes chorava 

— Lovanto-so! 
Um policia de voz aspera acor- 

donzo com um pontapé. 
E corno 6 homem resmungava, 

metten-lhe as. mãos por debaixo 
dos hragos e obrigonco a pôr-so 
em pé. 

— Marche adiante e mada de co 
remonios. 

Fôra dia do grando galla o as lu 
minarias morriam nos preguinhos, 
do governo ci 

Oomem percebia tudo um pou- 
co vagamente, Sentidese empur- 
sado é via as lumina 

Aquilo entristeciaco. 
Perguntaram-lhe o nome é ainda. 

teve forças para murmurar com 
xoz avinhada 
— Francisco Antonio, o Mimoso. 

    

  

      

ando. pela madrugada acor- 
dou cheio de frio e do fome, met- 
teu a mão, tremula na algibeira. 
das caleas o murmurou com voz 
tristo é arrependida : 

— Fiz mal. 
E depois de um instante de re- 

    

    

  

ter comprado mm mas- 
sinho de cigarros. 

1, DA Caxana. 

— eo —— 
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priodado littoraria o artistioé 
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