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eloquencia dos escriprores asiuticos. É o verdadeiro symbolo de Byzancio, d'essa Byzancio verbosa e Ester, ociosá c só occupada cm bagatela.
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Uma tem por musa à paixão; a outra o é amor semNaquella o conceito
é airhetorica,
proprio
de um pensamento vivo é te
Bre'a expressão
esta, à tyrannia. das pá
tal, que as ultimas desap em fim,
Sappho,
dobras das outras, literatura
grega, a sua epocha
ponto culminante da
Misto e de Littsrtura,
o)fi Micelani
Ampres de A Toi
6) OUondede

56.
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deperiodo
esplendor
e grandeza;dá uaAnna desrepitude,
Comneno o ulimo
extremo
o
&
Eudosia,
Bysancios
mulheres deEuipala
Duas outras
lerdo
Theodoio,
a
mb,
condi
com ja Constantino.
Dicas
a
d
e
p
o
i
s
cr
segundas
Dio ends,tia esereyenim
Romano.
sa
tornar
eo
mspider,
ine comPoe
uma coleção estaimbodes
tala oÀ segundo,
Connp GuErario (da ola a
Vil
ou lt capítulos;
assumptos semdiferentes
13088m publiconcos
gunhaste
orbe
o
que
deram
editores de goserios
isso Os Cspreaões
2d, com algunas
rp
Ho
Bixo
Imp,
algo
r
e
s
t
o
d
o
s
cóstumes
csquesidos;
"ásobra,
da
uilidade
a
é
meto
o
apreciará
leio
Tendo of talos do alguns destes gapitlos

como Minerva gerou » Dragão, — Baceho
era“Deandrógoyno
ou hermaphrodita? — Homero
era Egypéio. — Da sua miorte em Arcadia,
A tal ponto chegava O grau da a puerilidade em

queEmfim,
haviamsob o caidoreinado
as ocupações do espíri.
de Andronico, a ilha de.
sodio,
grande
logotheta
do imperio, estro
ou-se na pocsia, nã metaphysica
é na philosopjntes
hia. Nicenhoro 'Gregoras que conseriou,
sepultou sua historia, um fragmento dasou
Jueubraçõs de nairno
fast se chamava cla)
“ompara-a
com
Platão
é Pythagoras. 10 seu genio, diz Gregoras, derramava
de luz So.
bre as questões mais intrincadas,torremes
O
seu
estylo era
castiço
é attico como
o das matronas de Atbenaso
Otadoleitor
vai julgar
d'essa pureza, e desse de
atticismo;
convirá
em quepara Nicephoro
um
critico demasiado indulgenta
com a suafoi dis»
cipula, é que sem duvida se deixou deslumbrar
pelo
Panky-persebasta
que Irenecompleta
tinha, ée
que àtitulo
fazia dedigna
dé uma reneração
esxaltada,
essa. palavra grega
alguma cousa.se é À quePanhypersebasta
dirige-sesignifica
pae que volta a casa méditabundo
é alto:
“Será talvez à vossos olhos um signal de impertinente
audacia,a edizerde incontinencia
juvenil e ainda
me atreverei
de
pueril
temeridade,
6 meu
Pa,
que
uma
fila
adpicêno
fe
com
Ibendade
ão duetor
dias;dlharque aquela cuja lingua
mui
sé soltou,dos seus
ixe
um
impudente
climpo di vóssa grand sabedoria,
Mas àsobra
urbe
gão
d
o
vosso
rosto,
à
paralysia
dos
vossos.
dioenios é à fxidado dos vossos gihop, denotamra
que a vossa alma chegou
dor, doque
“, deropoe do Vasto oraçãoao zenith
so achada presa
E segue dieste modo, durante tres paginas de
metaphoras,
ennoveliadas &
contorneadis o commaiso lohgamente
maior
absurdo.
Se as bel6szas byzantinas tinham o costume
de empregar
ta múneira de eloquência na sua vida privada, não.
podemos
xar de nos écompadeceraos
mes, dos seus deimaridos
dos seus filhos dos seus
DX todos os modos estes trechos, ridículos ou
despidos
intrinseco
são caracteristicosde valor
do tempo
em quee apparente,
foram produzidos.
De lamentar é que em todas as cpochns, em todos
povos, não& observações
consignassem às mulheres as.
suas Oslembranças
escrevessem
suas Memorias. Mil matizes, milou primores
na ex-às.
pressão
do pensamento deé aternizados
que estamosporalheios
Seriam compreendidos
eilas
Àaiade
historiasó adquiriram
não se completou, os aqnaes da huma6 seu
desenvol.pelo.
vimento desde a emancipaçãoforduder
das mulheres
Shrisianismo.
Antes daem dra christl não se dtreviam à apresêntar-se
e fazer ostentação
dofSsio,
seu génio, à não ser quescenaabandonassem
o
é proslamaem à0 mesmo tempo, todo
Como
OEmmenosprezo do pador
areiaho édo Aspasia,
d
e
l
e
i
t
ê
.
vez de lancar'á post
imas
notas
sublimes
e de amor,
que no maufragio dos seculosde delirio
se
dispersa
perderam, Sappho, submettida ao influxo da ei
zação moderna,
ter-nos ia dado a hi
que
aecendeu o es
Yásto Jhequadro
Os seus contemporanegs juntamente
com a Sua propria
figura. E quem não conservariapodesse
preciosamente
semelhantes
revelações, se as
arrancar
ao
abysmo
da
antiguidade?
não daria em troca todos os Gscholios é todosquemos
commentarios,
todas
as anthologias é compilações
desas epimãos
gram as
?
Se
em nos6sas confissõespor deventura
Aspasin,cahissem
Ou
O
diario
atipto
por Corina,
perda,
das orações
sopbisticas lamentariamos
de Isocrates acaso
ou dos à dessa.
rios de Heraclito sobre a formação do globo?
Francisco d'edmeida.
(1) Am zon. sept Gregor. 1,
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ncico, que Deus guarde,
meê em algum mi
Juas do mer de outuproxi que vem em deante

O INFANTE D. FRANCISCO

PR

ro cortar mais nas mavtas do
mande
almoxarifudo
dede Ohio
do Couce
duzentos
paus
castanho,
porde
uma
vez
fomente,
que
hajam
emmadeirar
dedito 28 senhor
até do palmos,
dos
g
u
a
e
s
o
infante
fazo convento
mercê d balas
rlposs
da Esperança destasue
cidades: entendendo mel
itos
paus
ho de matas
ser cortados
to
ns
referidas
e por.
ocimento ué “festenham
bom
conhetaà ela
diligencia,
findo
v.
mét
e que
os 30
bejos que estarem
dos
sobreditos
o juando
de dar “osás queir
mesmas
osv. m. aproveitando
neste
minato tl
mande
então
ofcia
cipa feza,por sobre
conta 0 da quefazenda de sun
apagamento
s im para dase dardespeza
providencia.
iai, acomomesma
par ripa,
haver do almo:
terlsc
do

(Continuado do n.º ac
y
Obras pias do infante D, Francisco

A piedade
dos nossos
reis e,É umem
geraf,
a
dos
nossos
maiores
dssês
axiomasdeixarhistoricos
de que
não podiam
de se enconfrar
provas superabundantesaestaminuciosa
correspondencia.
Gi.
tarei“Temosalgumas.
—
primeiramente,
oSooo
«tis
para
obras
na
e
g
r
e
j
á
da
Atas
Toya,Copia do decreto de
de 20
de dOjinhoahesonteiro
de
de minhaSemedo,
casa,
Francisco
Xavier
Curvo
oueu quem
pelo entrega
tempo
Jogar" servir,
Gonto cento e quatro mil réis, que
tantos
mostrade ordens
estarem para des.
pepder-se
minhasquatro
pela
— mila saber,
órma seguinte
réisna comegreja as
oitenta
centos
fazer
mandei
que
obras
de Nossa Senhora

a 5 de julho de 1726, — O conde
de Aveiras, D. Duarte, — Sr, Rodrigo de Sá e Mendon
À segunda car

Piotdio cidades
Manuel GUeii, nas
Rest
Dis gs pets de casa

zentos paus de castanho nas mé
tas de Chão do Couce

Esperança, de Lisboa.

é de duas
corias doda conde
ras
pira
Rodrigo
Sa
ça; almoxarifé de Dornes,

O rrorEsson José Junio Ronracvts Segundo ra pitographia de Camacho)

INCÊNDIO DA REAL ARMERIA DE MADRID — Aspecto DO SALÃO prasciPAL

O OCCIDENTE
BELLAS-ARTES

A PRIMAVERA — Quanro pe Aurreo Keit, perteNceNTE A S. M, EL-nes D, Luiz
Desenho do mesmo acto)
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carta, de paus
3 de deagosto,
mandaá entregar
m“ois Outra
quatrocentos
castanho
abbadssa
reliloss
da
Madre
de
Deus,
desta
cidade,
parado
osSéu reparos
de
diversas
olcinis
e
dormitorios
convento. tambem consta d'este registo queo |
Finalmente,
infante
D, pesFrâncisco
deu4 eis
n'este anno Capucas
à
oz
mil
Em
met!
dede ||
Santo.
Crusitixo,
em
Lisboa,
é
quinze
t
r
a
v
e
s
ao ministro
€ mais
rmixos da corre
ordemà 3»fa. |
decarvalho
Nabregas,
por
cuja
adminiração
Drica
e cidades:
dação be aa do feniço Desa
destas
“As rendas
do almoxa
davam
por
arrem
amos
e duas arrobas de cer livres para a fazenda
do ame.
v

O tbrono é o altar à bula
O aelo do infante pelas cousas da religião era
com
muito grande,
acabamos
de ver,
mas efeito
não excedia
O que Cilecomotinha
pelas propria:
mente suas, pelos. seus direitos, prerogativas e
privilegios,
esse motivo
tos com os Porministros
da egreaté levantava conti
O bispo da Guarda e o vigario geral de Castello
Branco tinham infringido ai jurisdições compecomendasdos dedizimos,
D, Francisco,
por oecasiãontesda áscobrança
agravando
o seu
irregular procedimento com centuras é outras
comminações ecelesiasticas, E o bispo de
ra ainda mai longe no abuso da sua juri ção, |
excommungar
é prender 0s offclaes
domandando
almoxarifado
da Castanheira.
O infante reagiu cnergicamente cont todos,

adore,
e consequentemente
por este respeito,
numero oé RE
Rs
dito
senhor
infante,
Ao
que
havendo
Arena
ee
O
servido se enci ménde av. los mande atên- O
ia
der a esta materi “que o arcipreste não prosiga | qu e
GS
êm Le“um tenha
semelhante
"atentado,
e que, de Quando
| ingerir o bispona da mesm
queixa
do,
procedimento
algum
dos
O faráver suaalguma
alga sentença
advertir contraria
é emendar,à RR
aq ea
ouesta depriotes
vos
dna,
ponderaçã
o, dela,
mandando
faze sepresentes
as
causos
c
l
a
u
s
l
a
e
foiças
o
i
procurará
tome
á
sua
vista um expes to al que bem poderá acomtecer que v. il em à inquictaç ão de pleitos veaihcaminharem
à conseguir
o proprio fim à que agora seen.
as Suãs
suas diligencin
a
o
do gi
Ene
vim
me
olfereço
sempre
com
prompta
vontade:Occidental,
= Deus guarde
v les demuitos.
a
E
donos,
Lisboa
à
28
de
julho
1726.
E
Maior
aíigo é D.el Duarte
copivo ==de e. ls sr,— bispo.
O conde
deGuardas
Aveiras,
da
às jurisdicções seculares
Copia de uma carta do conde de Averras para o

Tagasto,
Bispo
“Ao dederenísimo
senhor infante D. Francisco,

dies
da Castanheira
deE que
vGobrarem
. dl do.os osilmoxarifado,
mandava
excommungar
e
prender
por
oitavos
de
um
clerigo
Aquela
vila
ouquiz dapagar,
de Povos
que jáde exemplo
o amo paa sua ado liberdade
não Os
servindo
paca pedir que todos os as sigam com
Semel ante repugnancia, O que supposto, ordena
sua
av. MIRO que
se eaju faz
emo aloe
novo sega
se seja.logo
procedimento,
ces fd
irem altcrarem
nsquecobranças
das Suas
se dean,
n
o
attendendo
endo, mandapáraremeter
a attv.
“às “das petições
que,
em
que
contêm,
enc as pessoas
inhe de declaradas
sorte 0 despacho
«Pl:
Jas
que
possam
mas
mesmas
o | mostrar. sun defeza e o justo procedimento com
que obraramdo, incontroverso.
e obedecetam queno nacaso de que
le uma carta do conde de Aveiras pará
ln se fz força é viole
o disto da Guarda.

hor infante D. Fran
que Deus guarde, dão conta o almoxarife
da con
menda dessa villae 0 procurador
da mesma commenda, o licenciado
Silveira,
representando
ambos Manuel
que y, Pereira
illm peloda seu
a
preste mandava novamente nomear um terceiro
Ou prioste que húja de assi
tambem
á cobranga dos dizimos que a sobredita commenda tem.
áessa mesma villa e seu districto, E que d'esta
novidade assim mandada praticar, acompanhada
de censuras
e de outras comminações
eclsia
cas, resultava evidentemente a infracção e quebramento das jurisdicções competentes 4 mencionada commenda é aos estylos e posses em que
sempre estiveram Os seus donatarios ou commen-

O

PAPÁ

1, € para obedecer-Jhe estarei sé
com a maior vontade. — Deus guarde à
726.x anros.
Maior Paço
servidorda Górte
de y. R

a Junta escreva ao corregedor da Guarda, Antonio de Figueiredo Cardoso, e no de Castello
Branco, Antonio, Freire de Andride Henriques,
para que cada um no seu districto, por qualquer
dos escrivães de ante si, mandem logo notificar
aos acima ditos arcipreste é vigario geral, na fórma do monitorio que deve apresentar-se, recom.
mendando-se-lhes muito à brevidade € expedição
desta tal diligencia, e que della farão dar as certidões necessarias,
assegurando-os de que sun
alteza haverá particular attenção ao serviço que
níisto lhe fizerem. Samora Correia, a 27 de novembro de 1726. O conde
de Aveiras, D. Duarte,
= Para a Junta da casa e estado do infantado.»
Coma
Alberto Tello,
ER
ta EE
VE
JOSE

JULIO

RODRIGUES

O retrato
hoje umaut pagina do Ocê que illusta
trabalhador
RE Greou no
ia uma individualidade proemi-.

Se 0 não tivessem assignal; o já 05 seus trabalhos chimicos, a sua reputação de professor insiane, bastariam para o elevar á plana dos nossos.
Aveiras, D. Duarte, — jm
primeiros homens de sciencia essas sete conferengasto.
cias publicas feitas, ha pouco ainda, no salão da.
Copia de uma carta do conde de Aveiras para
tindade, Os simples titulos dellas: À chímica
a Juta.
dos
pobres, A vida e o microbio, Coisas portug
“Sua
altera,
que
Deus
guarde,
havendo-se
lhe
7as,
O Universo, Os cinco sentidos, O cholera, d
feto.
presentê
à
usorpação
d
a
jursdieção,
que
|
munciam
infatigavel, o erudito
pro| so ti am elevado de pocos tempos a esta parte | fund ; Parao trabalhador
quem
não
está
vedado
nenhum
dos
| o vigé o geral do bispado da Guarda e o fr
campos
da
seiencia
é
que
tem
ao
fundo
do
seu
| preste ja Va de Caso Branco, cont
binete de trabalho uma panoplia formidavel,
Semtações e exercicio dos priostis ou
de se encontram as armas de todos estes com:

GILBERTO

(Contingado do n.º 20)
v

Os parentes ricos

Ànoite estava extenvado,
D. Perpeiua ao velio daquelle modo chegava
a re ar que tivesse alguma doença, e não cessava de exclamar:
= AiL quando acabarão estas malditas obras 21
Mas passado certo tempo às operarios começavam à despedir-se.
-riasEstedo facto
coincidia de certo modo com alguma das visitas extraordinanegociante
retirado,« inquisilava fortemente
o papá Gilberto.
Já não era entãoo mano rico à lembrar-lhe
o que havia de deitar a baixos
gra elle, elle mesmo de motu proprio
é por sua álta recreação, desculpand
à
phrase:
«já
que
estamos
com as mãos nã massa», cuja cla
tiidade amegçava ser exerna,
mano rico ao contrário de Gilberto, torcia-se agora, sempre que E el e
falava de novas obras,
X
o
Si
Não estava nunca de.
Era exquisito.
Os operarios tambem
Era até espantoso | lhe abanayim
De ordinario elles em se mettendo numa casa a ganharem com o seu
sompaço 9 seu jornal, fazem-se
marralheiros e custa ovolhos da cara, vel-os
a gente pelas costas.
Bois com Gilberto não succedia assim
Tam-lhe desaparecendo pouso a pouco, á formiga sem a mínima atten* Despediam-se
4 franes
e de recuberem
ec
à feria no sabbado,
ué demonio de conspiração seria aquelia?

fãConsultava
Seria o D.Gu Perpetua,
anheito consultava
tão bom soloos seusidosbotões,
sais? consultava

a secreta-

ria da sua repartição, mas não atinava com a expli ão de semelhante faeto,
Deparou-l
Rot o mais reles dos rabalhadores,
soma que po fan nada com
geito, que andava sempre à cair de laztira,um que
licença aopé direito.
Dara levantar o pé esquerdo, em fim um grande pedia
marralheiro
que não valia
mesmo uma pitada de tabaco.
Pois até esse se despediu
Com à fortuna! Gilberto ficou abysmado.
— Para onde vaes tu então, quem diacho te quer?
You com os outros, respondeu o tr hador,,
= Mas para aonde, para donde vi vossês?
à
amos par o mano do senhor. O patrão ha de desculpar, mas elle dá
trabalho todo o amo €.».
E
do
para que vicram para cá
O sorma deu mil voltas ao Barrete, coçou a herrissada guedelha
e respondeu sorrindo +
É que houve lá uma quebrazita... é por isso viemos aproveitar este
ganchito.
Gilberto pagou-lhe e pólio na rui
Mas o inverno estava
e às obras por concluir.
Se fosse com outra pessoaporta, estourava
médio tinha senão leval.o com maneiras de veras, mas com à mano que reou. o critica
se dosemseusque cuidados
o deixava, foi expor-lhe humilde é urbanamente a
= Ora essa, mano, o que combinámos
nós ? Eu mandeilhe os meus opejarios para os, entréter por al uma ou duns semanas;se soubesse o que
hayia de succeder não lh'os mandava.
Gilberto semtituse sobre brazas.
Mas que
que descaro ! confessar-lhe
mesmo nas bochechas
que atinal desaídacontasaquela!
o que elle queria cra
Segurar
os
operários
precisasse d'elles, sem dispender vintem, tal qual como arranjarparaa quando
pensão
ão Thiago — á custa alheia...
É o seu rico dinheiro a arder!
E à sua casa numa fônal
E a sua cabeça à razão de juros!
Ora o que precisava um patife ass
E diahi que dificuldade para arranjar operarios !
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Em França, Ingltérca, avultam os nomes
destes hominis ememinentes:
É Charsot expondo
periencis
sobre
o ayatemacontando
nervoso,tumê
o hypnolmgua
Mo,
ctes
é
Flammation
eh arrebatadora
, Como, O doassumpto,
corias
sobre
à
organitação
Unicom
dos
planetas;
é
o
padre
Didon
publico
O Materialism
com admicavel
é seus ado:
o Diekens
dom
vasta
seiência
é
lendo
às
ravesnar;contos
ávidosé deam 0
é Lookà audltorios
explicandonumerosos,
o darwinismo
do mestres
é uz sem que,ue.de.
fo,piândoem,às doutrinas
de revolucioná
paclicos,
rios
pois de tétem semeiado idéns pela palavra chom:
Vão cspalhar por meio de discutsos é de conte!
que
o bentimento
de põeinnovações
mais em arrojadas
contato entre
é ouvinte
e
o
orador,
rias domodernas,
conhêcimentos utlisimos parádhcosà
do
espirito.
Aqui houve emdoisque periodos
que j de com
mémoravéis,
s
cadeia
u
b
i
r
a
m
rentes homéns Hustres, como Ramalho Ortigão,
“Thcopbilo
Braga, Coelho,
PinheiroConde
Chagas,de Ficalho,
Vassoncdlios
dtAbreu,
Lino
Con:
sigliei
Bedroso,
Adolpho
Coelho
&
outros
muitos
nomes
ciencias. de Ca
Esses laurcados
periodos nasforamletras
Os dosé násCentenario

ter não sabemos senão que desafiar
os mais impollutos
e que ao valor do homem de
ia corresponde a sericdade
do homem de
Jayme Vicrom,
me
RESENHA NOTICIOSA

FESTA
DE CamibabE.das Para
occorrer ás despezas
deessadores
reconstrucção
barracas
incendiadas
dos12
de
Ciparica,
realiza-se
na
noite
de
do corrente um grande concerto na ceplamada dos
“Fomam parte neste concerto as bandas de 6
gadores
2, Infimteria 1%, 16 e guarda municipal,
ue
gencrbsimente
se bitreseram,
é queexceutará
além dê
umseparado,
escolhidotocarão
reportorio
que
cada
uma
reunidas em um grande
soreio, expressamentetodas construido,
a. Manuel
marcha Anedo,
“Prophet,
e
a
ode
symphoniea,
do/sr
TonhoCom Corre,
Una Jet na alia
este
ql
éoutros
que queexpontancamente
tem
concorrido,
é
de
esperar
remedeie à
desgraça de que os pescadores de seCaparica
foram
victimas,

5 not , mostram
a epidemiaEm algumas
em grandecidades
decresenento
no sul da
Eragea,
dos
departamentos
'mões e do marquez de Pombal. Passaram e com | da Prensa
é do Languedos,
onde casca
les
o
emthusiasmo,
que
produziu
não
só
algumas
sta
presentemente
menor”
suisero
io de
domeençias manto Gâmo à inleitiva ds cabos fatos em todas,do que ha viste dias deg
tava
s
ó
na
cidade
Infeiamento
teia.em
vor,
que múlito
tempo querdepois,
sem um destesum mhá se dado alguns casodes Marsdla,
na
Alta
Ia,
é
mismo
Vimentos
apparentes
as
Sugerissem
oa ellespatêSe temdo nro
da França
heiandoe
mem ilustre pela inteligencia, pelo sablr & pelá que
manifestado,
ci
Geral,
nosfagelio.
fog
alvos
das
terras
francezas,
invadidas
pelo
ge bel Vonfrências semi se ur É de esperar que em via da atiide entes
intoresse
queele nãoagradeceu
fosse o deaeelamando
espalhar pelocom emthu.
publico 6 todas às nações têm tomado até a Ingá,
idas,
que
Tas Feistente
e oposta como
à taésos meios
proph?
sitamo,
num
coreçjo
de
triumpho,
O
benemérito
actos,
hoje
reconheghdos
unicos
prsve.dá
donerêne
tosos,
à
epidemia
se
não.
propaguo,
apésar
elevada,
que ulfmamiemo
tamos o
queiempêratira
supportas,
Em
uro
logar
vi
mencionadas
dns
ções
de proplilacia
indi
comia
cllera,
Publicadaste”
mandadas
dismbai”
pelado
Os
traços
biographicos
que
costumam
acompabeneméria
Sociedade
de
seienias
medicad
nhar sempre 0 retrato do biographado, não os Lisboa, que” dever ses saudoso 8 ago,
Conhecemos.
Não parece
quizemomais inutil quando
indagalsos,
ras permanentemente
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batentes. modernos, os revolucionarios do pensamento, os batalhadores do progresso.
Do que se não faz idéa, porém, sem ouvir falar
José Julio, é da cloquencia facil, precisa, matheatic, se é possivel aproximar estes termos,da
exposigão ao mesmo têmpo simples & cleváda,
substanciosa e elegante, com que o ilustre professor expende as suas idéas, que os eruditos esCutam, instruem os profanos é agradam à todos,
Para calcular 9 interesse com que é escutada à
palavra de José Julio, basta olhar para os seus auditorios, em que entra sempre um numero avultado de damas, Porquê? Pois não estarão voltadas
às attenções das nossas sympathicas compatriotas
Sento para a origem do microbio e para a sua vasta
gencalogia? Para lhes concentrar os pensamentos, que com tão pouco ás vezes se contentam,
não será o Universo uma coisa grande de mais 2
E comtudo eram esses assumptos que ellas iam
escutar religiosamente,
os olhos fixos no prelector,.
abafândo quasi à respiração, com medo de perde:
rem algumas das palavras Welle, É que o poder
de repissar essas palavras de erudição, involu-.
crando-as do mesmo tempo na fórma a mais
trahente, na linguagem à mais pitoresca, poucos.
à possutm como José Julio. Nesse esty1o facil,
Passam, como já noutra parte escreveimos, em
“topias! oberbas de phantasistas e em Imagens.
brilhantes de poetas, às suas gencralisações de homem de sciencia
À
Se elle falasse em Paris, de uma das cadeiras da
Sorbonne, devia ter a applaudilo o mesmo publi
o illustrádo e o mesmo publico feminino que vae
acelamar Caro nas suas celebres conferencias sobré philosophia Como aquelle homem de seiencia, vasto « elegante, tem os encantos da linguagem e as subtilezas do pensamento, tem o impreens e à ultima palavrado progresso.
im,bizarriaemfim,pelosÍdéassabios
a trasbordar,
para
é pelos Gurio-
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Leite Bastos.
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O OCCIDENTE

raise que a conferem
cia se não occupará da
questão da soberania,
naturalmente. porque.
os diversos paizes não.
tem o desplante da
Inglaterra, que disse
nim doctmento of
cial, que não estava.
convencida. do nosso
direito |. Seja porque
motivo fôr, Se tal conRerencia sé propuzer,
para à iniciativa d'onde partir, Portugal, sc
acebder à concorrer à
ela, deve todos
fazel-o,os seus
reServando
direitosde prioridade,
soberania é posse, e à
independencia quê lhe
compete em todos 05
seus aetos, sobre Os
territoriosque formam.
é sempre. formaram.
parte dos seus. dominios.
O que paz A InctaTERRA E O QUE NÃO POpe, Fase, Pontucar
ugal não póde
administraras suas coJonias, sem que venha
aBelgica,à Inglaterra,
Alemanha, disputar:
lhe os terrênos, impe.
di-lhe à sua atção, é
até cerecardhe o direito de impôr tães é
tacs tributos; a Ingl:
térra, quando lhe p
rece; salta n'uma cos.
ta qualquer
e
declara,
como O fez agora ao
EXPOSIÇÃO AGRICOLA — A AbzGoaRIA (Desenho do natura
norte de Zanzibár,
que annexou a sí es:
ses territórios, Um
lo din anexou & sto Transvsl mas ahi ao Stanley 4 Europa, depois das declarações dadas
menos, teve, passado tempo, que recuar. Um dia (e nas camaras inglezas, é depois da especie de con.
ainda
hão sé for disso uma caricatura!) era em venio feito emre à Sociedade internacional afri1811, a algumas leguas da ilha de S, Miguel reben- cana e à França, é muito natural que a sua visgem
tou im vúlcão e su
mar um ilhote; estava. tenha por objectivo os negocios do Zaire.
ancoradano porto à fragata Sabrina,
O commanLavre, Falleceu este notavel homem,
dante dirigiu-se logo áquelle ponto, dfim de tirar de Hiexaaue
letras, auctor dramático muito estimado e fesum esboço e logo que poude, saltou em cima da tejado em toda a Allemanho.
nova ilha
é tomou della posse em nome da InglaEsrarus ni Gronoe Sao. À Academia franceza
terra, pondolhe o nome de Sabrina. Isto nas deliberou
não se fazer representarno acto da inauaguas dos Açores era um attentado, mas à natu- guração da estatua levantada a esta grande escriréza encolhendo pouco à pouco à ilha, é reduzin. ptora, sob o pretexto de que ella foraa inventor
do-a ás proporções d'um banco submarino, fez do romance deleterio, que invenenou e corrompeu.
como que uma surriada ás pretenções britamnicas.
os
Com quanto alguns jornaes apPena É que não lhe sueca cois
plaudam
à
Academia
pela sua resolução, nós pre
iversas paragens que va oscupando.
fericiamos ter escripto uma ou duas obras da im“Reunião. DE insutanos, À colonia insulina em minénte escriptora, do, que. sermos auctor de
boa, durante muitos ánnos dispersa, tem dado. muitas das de alguns membrós da Academis
afestes ultimos annos signal de activid
Manu. FkanaNois Tiouaz, À Associação os
ja. Ainda ha poco teve
colar
Fermandes Thomas, tomou a iniciativa de
fim de representar ão govemo sobre a doka da um cortejo
cívico ao tumulo do grande cidadão,
ilha da Madeira, « isempeão dos direitos do car- é patriota liberal d'aquelle nome, — que se eleva
do e outros artigos nos dois archipelagos da M
modestamente no cemitério ocsidental, — no dia
deira e Açores é está à organisar-se para se con- 24 do corrente, data da revolução liberal do Porto,
sttuir em as
forte e regular. Ha dias,
proclamou em Portugal à monarchia const
tendo aparecido nos jornaes uma noticia, de que que
tucional. Fernandes Thomaz foi homem
de sãos.
os fabricantes de aguardente de cereaes do Porto princípios, raciocinio recto, é moderação inabalaiam representar ao governo para que à aguardente vel,
é por isso que nem ellê, nem Ferreira Borges,
dos
Açores
pagasse
um
direito
forte,
é
o
milho
nem
Carneiro, nem os outros grandes ho.
destas ilhas, fosse tributado como cereal estran- mens Borges
d'aquelle
pensaram nunea em estabe
geiro, foi convocada a colonia pelo nosso dire- leger a republicatempo
em
Portugal.
e hon:
tor 6 sr, Brito Rebello, que tem presidido à todos rado patriota são devidas todasAoas grande
homenagens,
os fetos ella afim de &e protestar comra aquela elos liberaes de todas as côres e muito mais pe:
pretenção,
csse fim, con- los monarchico-constitucionaes de quem se pode
siderando queÀ commissão
aquele actoeleitaé tãoparainsolito
e inepto dizer, é 0 fautor.
que não podia ter resultado sé
xárias leis,do Codigo Commercial e até de çãalgum
die
artigo da Carta Constitucional, resolveu, consei
var-se vigilante, aguardar os Acontecimentos, é
bra, em presença deles, como. fôr necessario;
PUBLICAÇÕES
isto
rio estiver defnitivbb cone
sútuidaêm a quanto
sociedade,
Recebemos é agradecemos:
PALACIO REAL DE Amit, Por um telegramma.
chegado ha py cos
se sabe que ardlei,
ASTRUCÇÕES
DE PROPVLASIA
HNDIVIDUAL,
Contra
do completamente dias
reduzido
cinsas
o
eliglera
asintico,
julho
de
1884,
—
Lisboa,
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o
paladi
ondena capital habitavam os reis dk Grecia
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palacio era de bella construeção, é nos trabalhos
—
Em
presença
do
Hlagelio,
quedede extineção do incendio morreram 4 soldados
rança
é
que,
felizmente,
vac
em
aucimados, to asphyiados ficaram É feridos
todas
as auetoridades
e Corpos
seien-de
Rex DOS BELGAS. Affirma-se que este soberano crescencia,
os
de!
Portugal,
procuraram
os
meios
irá a Paris duranteo mez corrente,
O que ele vac. evitar a entrada da epidemia no paiz, ou de lhe
fizer não se áabe, contudo depois da vinda de minorar às effeitos, caso chegasse à desenvolver

Sociedade
das Sciencias Medicas
de Lisboa, com
competencia sei
ca que possue e no
desempenho do mais.
elevado dever humanitário, reuniu é pus
blicou este opuscúlo,
onde em vinte pres:
cripções ou conselhos,
se encerra tudo o qué
de mais important a
seleneia
tem estudado,
ara prevenir o mal,
durminorar os seus ef?
fetos devastadores, É
um bom serviço, é
aqueles sabios conselhos, que a oceasião.
presente fará adoptar,
deviam ser seguidos
sempre é invariavelmento
Bot Da AssociaÇÃO DOS JORNALISTAS R
ESCRIPTORES PORTUGuests, fundada em
10 do juiho de 1880,
é seio ne a. Julho
e 1884. Lisboa, Typ.
deNova
E, Rosa,
150, Rua
da Palma. —
Contem artigos (dos.
srs, J, Miguel dos Santos, Pour nos confrês
768 do Vétranger; dr.
Baldy, Nim passeio
ao Jardim Zóologico
e de Aclimação; Zephcsino, Brandio, A
rimeira exposição
Tndustrial
na Europa
EA, Vidal, Locuções
de Christino)
e vocabulos' portugue
es;jo D.d. Magdalena
Cesar Machode
o
Ia Vilhena; N. Ferreira
Ribeiro,
irígues Sampaio é a sua epoca;
3Candido
. M, de deCunha
Sóixas, Joaquim José Amma;
Figuciredo, Garrett; Expediente;
ELEMENTOS PARA A HISTORIA DO MUNICIPIO. Di
Listoa, por Eduardo Freire de Oliveira,
— Publi
cou-se” 0. fasciculo 28 que contin
insersão do
Alvará de 16 de maio de 1514, relativo á procissão.
do Corpo de Deus, sendo a maior parte do fasci
culo. preenchida, por uma extenissima not, já
comegada no antecedente, com a explicação de
muitas. particularidades relativas a essa istosa
são, — verdadeiro acontecimento é festejo.
nacional durante seculos,
— com muitos documentos relativos a essas particularidades,
- Connesowpenck Mente, journal de Dofgence
internationale de la pressey ii 27 e 8 do 7. volume,
Le messagia n/Occiexr, periodico bi-semanal,
picado em Pari, todas às quartas feiras esab
ados, continuação do Méssager de Vienne, queo
sr, B. Wolowski publicava ná capital da Austria,

já Aco,
vimosos nopos Arinos,
4/5,6,7.€Julicação
8,
destinado
é
sulgarisação
dos
elementos
indispensavois
para
todosDelgada
as, rámos
da historia
188 Ponta
ha de,
Miguo, açorlanas
Ep do, rir
dos
É 6 nº 27, fasciculo 34 do 5: volume,—
Já“Açores.
por vezes e nomendamente a pag. 16 7a do
nosso presente
volume, 192 do 5% Cie, temos.

to à devida justiça à dsta curioso, intercisante €
portante.
com. o
maior
zelo, &publicação,
proseguida emprehendida.
com a maior perseyerança é infatigavel amor patrio, pelo sr, dr, Frneto do Canto, é por isso resumimo-nos a dizer
que este fascículo encerra documentos interessam.
tes com relação dos açorianos que ausiliaram à
resmuração de Portugal, na pessou de D. João IV,
cujos
prestádos
nos. Agores,Alemno desses
Reino,
ouShcerra
em serviços,
outras
partes
são
relatados.
outros taes como: aqueles que mencionamreitaram.
os donítivos
outros auailiosum queextracto
os Açores,de
nessa éconjuncturas
Baias €' qutros reseriptos, et, relativos aquelas.
Ilhas; colieeção relativa dos. donatários da Ilha
Reservados todos os direitos de propriodado

littoraria e artistica.
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