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PAIVA DE ANDRADA. 

  
JOAO DE REZENDE. MANUEL ANTONIO DE SOUZA 

OS PRISIONEIROS DA «SOUTH AFRICAN;



O OCCIDENTE, 
      
  

  

CHRONICA OCCIDENTAL 
A chronica de Lisboa tem hoje O grato prazer 

de fallar de duas peças origindes portuguezes e 
“de duas peças que triumpharam absolutamente, 
completamente, brilhantemente :-A Morta de Lo- 
RSS de Mendonia, é À Moira de Síhes de Lorjó 

Continua felizmente no nosso theatro à serie 
triumphal dos originaes portuguezes, esse grande 
renascimento do nosso thentro que durante annos. 
poucos ou nenhuns signaes de vida deu de si 

A Morta é A moira de Silves cada uma no seu 
genero e generos bem diferentes são, alcançaram 
um ruidoso é enthusiastico successo, 

Folgamos sinceramente. com isso, folgamos co- 
mo pórtuguez, folgamos como, escriptor, folga 
mos como amigo pessoal de ha muitos anos d'es- 
ses dois brilhantes auetores dramáticos que O pu- 

é a critica acabam de laurear. Lopes de Mendonça era já um mestre con grado em theatro : o seu Duque de Vigeu colo 
Favo logo entre os primeiros dramaturgos da nos- 
sa terra é À Morta vinha escudada, vinha garan tida pela grande auctoridade de seu glorioso nome, Lorjó Tavares esse era completamente desco- nhécido no theatro. 

Maito conhecido « muito apreciado como jor- nalista pelos seus collegas que de mais perto tra- tavam com elle, Lorjo Tavares nunca tivera 0 
casião de revelar ao publico na quotodiana tar fa improba, dos jornaes, tudo quanto valia o seu brilhante talento, « do que esse talento era capaz. NJuns contos publicados aqui e ali=e o Occibex: E tem tido a honra de publicar mais d'um d'es- ses Contos, deliciosos—Lorjó Tavares fizera mais duma vez prova do seu delicado talento litrera- rio, da sta observação espirituosa e inteligente, mesmo para aqueles que com mais interesse te” nham seguido de perto toda à sua obra ltterania, A Moira de Silves foi uma verdadeira surpreza, à revelação «duma nova phase, e das mais brilhan- tes dique formozo talento. + “+ shrônica, hoje limita-se à registar aquio gran- de suecesso desses dois notáveis origindes porta” guezes, um que consolidou mais ainda à justísi: ma nomeada do seu auctor—A Morta, e outro À Aoira de Silves que fez Aum debutante umtrium- pesos: a respeito dessas duas peças e do excel- lente desempenho que lhes dio os artistas de D. Maria e os artistas da Trindade, falaremos mais detidamente no proximo numero em que 0 Occi- DENTE consagrará as suas paginas ilustradas, dos eroguis das principaes seenas d'essas duas peças tão portuguezas e aos retratos dos seus auctores, 

  

   

  

       

  

  

   

  

  

No primeiro numero d'este anno pão quizemos, como muito terminantemente declarámos, enta- gia a primeira chronic o ano com noxícias fu. nébres: entretanto a necrologia, que já nºessa chronica tinha que oecupar lugar importante, tem Sgessido, é hoje não podemos nem queremo; di xar de registar aqui o desapparecimento d'esse punido de homen Mares que a morte roubo & Portugal e à França nos fins de 1890 e nos prin- cipios de 18gt. «um d'esses homens, já 0 nosso jornal de 1 de janeiro se occupou largamente em artigo especial e por isso limitamo-nos a inscrever.lhe aqui O nome glorioso: o patrão Joaquim Lopes. O outro morto notavel portuguez foi um homem honráissimo, um magistrado ilustre, que atraves: sou a vida sucessivamente, entre anhiades é der dicações, cumprindo religiosamente sempre à seu dever cdmo magistrado e consagrando os momens tos que. tinha livres dos seus trabalhos oflicisos aos estudos literarios cultura ds belas Tetra, dos monumentos classicos portugueses que clio adorava--o juiz Miguel Osorio Cabide” UU el Entre 05 seus trabalhos literarios o de maior monta foi um drama historico é patríotico tendo por assumpto a Restauração de 1640, Foi uma surpresa para toda a gente quando o juiz, Miguel Osorio appareceu um dia dramaturgo, “Tevê luctas enormes para conseguir que a sua ça fosse representada tanto mais que essa peça 
exigia grande despesa para a sua montagem e pela, 
Sua forma antiquada não prometia. ás empresas, compensal-as dessas despesas. 

Por fim tanto trabalhou, que ao enbo de muitos 
annos o sr. Miguel Osorio conseguiu um subsídio 

    

  

  

  

     

  

do vero para a sua pesa er posa em seena e eve 0 grande prazer de finalmente a ver repre- sentada em D. Maria. Eóra porem dos modernos moldes da leratu- ra dramatica. actual, à peça, cujo eifeto theatral era prejudicado pelo excessivo igor historico tes vo vida ephemera em seena. A morte arrebatou ha semanas ao extremo aifê- xo da sua familia e dos seus amigos esse honrado é Santo homem que deixou de si uma memoria ve. nerada e querida. 

  

    O fim do anno foi terrivel para a literatura frenceza que viu desaparecer rapidamente, no 
  tumulo dois dos seus mais llustres escritores, À nossa vida litteraria prende-se tão intimamen-. te com à vida literaria da França Os escriptores francezes imperam tanto no nosso mercado e en- tão os dois que a morte levou agora, quasi que ao mesmo tempo, eram tão queridos é tão apreciados do nosso publico, que à sua falta é quasi tão sen- tida em Portugal! como foi em França 

Esses dois escriptores forami- Octávio Feuiller e Adolpho Beilot. 
Octavio Feuilet teve em Portugal uma verda- 

deira celebridade, e durante muito tempo os seus 
livros é às suas peças fizeram acontecimento litte- rario no nosso paiz, 
Quando nós começámos a entrar no mundo, a Iér romances é a frequentar theatro, Octavio 

Feuileciviumphava em toda à linha, no livro e no 
palco. 

No palco uma das suas peças alcançava um suc- 
Gesso enorme, um dos malores suceessos theatraes de Lisboa—A Vida dum Rapaz Pobre. Renlmente encantadora essa peça que elle pro- prio tirára d'um dos seus melhores romances, À Vida d'um Rapaz Pobre era um espectaculo deli- gioso representado por Santos, Manuela Rey é Tasso. 

E ficou no reportorio do nosso theatro e teve sentenare do reprise, Sendo sueeesivamente o apel de Margarida Laroque feito depois de Ma. Teia ey pos Emilia Adelaide, Luetida Simões, Margarida do Nascimento, Amélia Viiray e o pa? pel de Rapaz pobre por Santos, Furtado Coelho, e Alvaro. 
E O successo extraordinario d'essa peça fez com que quasi todo o reportório de Feuillet fosse ex. 

lorado pelos traductores é quasi todo elle com Brand successo 
As peças de Feuillet de maior suceesso entre 

nós foram a Dalila, tradueção « de 
Serpa Pimentel e uma das corãas de Lucinda Si- mões, Os Nobres e Plebeus (La belle au bois dor. mant) traducção de Francisco Palha, a Redempção, tradueção de João Ricardo Cordeiro, e um dos. des succensos de Santos e Envia Adelaide, à Spluymge, traducção de Ramalho Ortigão. A Julie, Montyoie, a Tentação tiveram menos exito, & menos ainda à ultima peça de Feuillet 
que se deu em D. Maria, Um romance parisiense Das peças d'eile em um acto, tiveram muito suc- 
cesso em Lisboa o Acrobata, por Santos, Brazão e Virginia, e o Caso de consciencia por Santos é Emilia Letroublon. Esta peça foi a primeirá peça que a pessoa que escreve estas linhas traduziu, em coliaboração com. Augusto Alexandrino do Carmo. 

Muito contentes com o achado d'essa bella co- 
media, fonios com uma carta de Francisco Gomes. de Amorim, de quem o Carmo era então secre- tario particular, leval-a ao velho Theodorico. Deixamos-lhe a peça e a carta em casa, é de- pois fomos receber a resposta. Suámos antes de o podermos encontrar, por fim fallamos-lhe na Assembléa da rua do Arco do Bandeira, é ismos ambos tão atrapalhados, tão commovidos, que começámos em duetto a nossa. 
apresentação por esta forma, que devia dar muito. 
fraca idéa da nossa grammatica. — Nós semos os traductores. 

Apesar do semos Teodorico aliangov-nos que 
tinha lido a peça, que tinha gostado muito d'ella, 
é que ia ser representada em D. Maria pelo Tasso e pela Emilia das Neves. à Calrula se facilmente a nossa alegria. 

Nessa noite não dormimos, mas no dia imme. 
diato secordámos desanimados, lendo nos jor- 
nães que estava em ensaios no theatro do Princi 
pe Real o Caso de consciencia, traduzido por Pi 
nheiro Chagas. E 

E foi este o que serepresentou—ainda bem po- ra Feuilet pira o publico. 
Dos romances de Feuillet todos elles foram tra- duzidos em Lisboa, sendo o de maior sensação o Conde de Camors, que Pinheiro Chagas traduziu. - Feuillet morreu com 69 annos, mas o seu espi Fito conservou até ao fim à lucidez dos tempos. 

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

   
    

  

    

   

  

    

    

    
      
    

    

  

     

  

   
   
    
   
   

    

     

   

    

     

   

    

      

    

     
   

    

    

  

    
   
   

   
    

    

     

     

   
   

     

    

    

aureos, 6 seu talento à mesma robustez e a mesa 
ma delicada elegancia, é é verdadeiramente pasa 
mosa à frescura da sua ultima peça o Divorcio d 
Julieta, eseripra ao pé dos 7o annos. 

Adolpho Bellot nunca teve entre nós a nomes 
da de Feville, mas tanto no romance como nO 
theatro teve tambem a sua hora de celebridades 
O Testamento de Cesar Girodot, traduzido pot 
Pedro Vidocira, agradou muito “no theatro de D. Maria, é o seu drama o Artigo 47 teve um rub 
doso suctesso no theatro do Principe Real, repres sentado pela actriz Custodia Velloso. 

O Drama da Rua da Paz tambem teve certo 
exito no theatro de D. Marid. 

Dos seus romances. o que maior successo teve 
entre nós foi a Mele. Giraud ma femme, qradusia 
do por Pinheiro Chagas e cdifado por Paul 
Piantier, com o título de Amigas e Peccadoras. 
Um dos ulumos romances de Bellot, Melinitey 

que teye successo em França, repete 'o mesmo 
assumpto de Mello. Giraud. 

Adolpho Bellot morreu com 61 annos d'edade, 

Não fecho a chronica sem dar noticia do Otheld 
lo, que na neite de 8 se executou eim S. Carlo 

Na primeira noite o publico, d'uma rieza estras 
nha e incxplicavel. não fez da opera um grande 
Gestao nas Oque E Cara e o 
muito. bem cantado, é em alguns pontos levã 
vantagem ao Olhello do anno passado. O Yago É 
o mesmo magnifico. Yago que Menotti nos pres 
sentou na época ultima, com a ditierença de quê 
conhecendo muito mais a opera estã miis senhor 
do seu papel e de todos os seus eifeitos, e é des 
veras magistral tanto. na interpretação” musical 
como na interpretação dramatica do personagem 

Gabrielesco tem sobre. o sr. Brogi à grande su 
perioridade de ser um verdadeiro tenor eniquana 
to que equeile não passava dum barytêno a es? orgar-se para fingir de tenor, E! um tenor 0 sta 
Gabrielesco e um bello tenor, tem uma voz lindisa 
sima. canta bem, tem uma compreensão nítida € 
inteligente da parte dramática do seu persona gem, representândo-o d'uma maneira muito su? Perior no sr. Brogi, que «e limitava a cantalo 

A Theodorini não tem para o personagem da, Desdemona os dotes muito especides de voz e de 
physico que tem à Tetrasini, a quem este persos 
nagem calça como uma luta e que com cemera é 
a melhor de todas as Desdemonas que ha hoje no 
mundo Íyrico, mas Cantou-a é representou-a dis? 
tinctamente, com o talento superior e q consuma” 
da arte de grande artista que” é em toda a parte 
e em todas às operas, ' 

Mancinellt dirigiu explendidamente a opera faz 
sendo vale todos os seus eftetos, Depois disto 
no comprehendemos o motivo porque, o publico 
ouviu (ão friamente à magnifica opera de Verdi é 
não lhe fez o grande suecesso dos annos anterio- res. 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gervasio Lobato. 

— ampara 
BULHÃO PATO 

Para escrever deste poeta, tão nevado dos ans 
nos, embora nos olhos é talento lhe vivam a ch 
mae 0 fulgor das convicções, é-nos proveito se- 
guil-o nos accidentes da sua Existência, consentas 
neos do accidentado dos homens é acontecimens 
tos, em que elle conviveu e se creou. Raymundo. 
de Bulhão Pato nasceu na Biscaia a 3 de março, 
de 1829, e começou escrevendo aos 17 annos, ahi 
or 1847. E assim um pocta romantico, e, no ro e ãos tres cercos de Bilbau nos cerros das montãz 

nhas bascas, vio alinharem-se relusentes as bayo- 
netas, e os sabres coriscando ao sol da guerra ci 
vil, dar voz de commando. Sua mãe de creação. 
Maria Salomé, cahio varada de ballas pelos chris: 
tinos; seu paé Francisco de Bulhão Pato, porta: 
guer, poeta € fidalgo, morreu a 19 de maio de 
1840, quando seu filho de 11 annos, mais necesc 
tava de, seus conselhos, Já então era o nosso bio: 
graphado em Portugal; pois em 1837 deixara. 
às Vascongadas, por. se livrar com a familia a0% 
horrores da guerra civil 
Em Lisboa, com cédo lhe raiou a vis poetica'! 

nem mais podia succeder, porque de imaginação 
florida, viva e ardente, pelos 15 annos entra no. 
convívio dos talentos mais illustres de Portug 
Na escola polytechnica ahi matriculado em 1845) 
conversou Latino Coelho, Jojo de Andrade Corvo 
e outros que já estão à sombra dos cyprestes, dos 

  

  

      

  

  

 



O OCCIDENTE. 
        

une era seu pelos affectos o posta Emílio Au- gusto Zaluar. Logo começou de compôr versos É tão expontaneos é maturges, que Mo accums larâm à attenção e sympathia dê Grs homens, Com alma. de 46007 que entre nós foi-=Alerândro Herculano, Em 1847, encontramolo na Ajuda, vivenda do ilustre Httoriador e onde de euena? radagem com Rebello da Silva e Almeida Gar. rert. asso ao desabroxar dos vigorasos talent tos que encantaram e ensinaram à nossos paes. Era.se na epoca das revoluções polias «das revoluções litterarias. Na Ajúda [oram vistos nó trato intimo do serio historiador, o Saldanha, duque de Louie, o Palmela, O José Estevam, & tântos tribunos é poetas, é tantos políticos! é prosadores da renascença portugueza. Se indára à luta iv, ardia a revolução. política, o enthas Siasmo sincero pela obra concuida, e o desejo de engrinaidar de Hôres a nova constituição, Vierara os postas, os oradores, os exista, os devanea: dores do jornal é do nampileo, os da historia, € um Só historiador. Senta-se alvoroço de uma causa vencedora, a lema de quem vinha da guerra “da. polvora, & ja combater na guerea da Palavra. Com que amidades não memoramos hoje 5 nomes desses lidadores, que antes de se api. Garem hos deram sua paixão. em versos harmo. niosos, em proza eloquente, onde alim rescende, ela Vez. primeira O periame dos sentimentos numanos, Adormidos- no elastisiamo ao começo do seculo! Comprehende-se, o Iel-os, que estes homens nutriam, arreigada à convicção, de que um novo codigo polido de pouco erd, sé não se iormajão o cortei, o crehr, a Scciara tia o individuo portuguez, No, drama, na comedia, na historia, no palestra académica, ma phantesia postica qu” ligeira, no libelio político, ma satyia nO folhetim volteiro-tal se vê O seu intênto, tal se vê seu constante Guida do;—ensinar Os mõços, ducar os. homens novos. Neste convivio se for! mou o nosso poeta, Era 0 tempo dos Camicos de Mendes. cal (1858), dos Cantos matutinos. de Gomes dé” Amorim, das. Pocsias de Soures de Passos; tempo em que tudo era romance, to é em que tudo se chamava paixio, Era uma cpocha Essencialmente poctica, em que representant Mas mueia Rey. cuja voz chorando commovida, faia chorar. at o prestigio e talento de uma mulher formosa ! Então, oradores taes como 0 José Es. tevam, sabiam descer ao recesso intimos dos esp. gitos para de á descastoar do logrimas é 08 risos Era O tempo, em que O teatro portugoss CO: mecava de! atrisca os primeiros passos e à no. ela de costumes as áuts primeiras pugihas: Re viviam os romances da poesia popular; o princi pal eso ende se prdam ab tndições E sen “imentos de um povo batalhador e posta, “iam sido publicados por Garfo um tanto arranjados por ele, não obstante sinceros é ver- daderos na forma hopular e no assumpro, Eram as canções de gesta Ma nação portuguesa; e fe malmente 9 estrebuxar do caracter aendemico é 9 da Imitação classica; momento poetico da nos- sa historia, porque acreditavam rMalguaa cousa. Às senhoras folgavam de ouvir recita vorsoss or: dos homensde ler jras; tinham salões abertos à cá pol Jítca, Abi se sagravam reputações e se fia im misterios, e o chefe do estado, ou se chamasse D Pedro V'ou D. Luiz 1, ja, não raras vezes, sen: tar-se á mesa ds conferencias e das endemias 
Di] 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

Nas aproveitadas horas «estes escriptores, e stes ideaes se fez homém Raymundo de Bu o Pato Herculano, o severo historiador Garret 9 artista de genio, qui enta annos, sabia génio, que, aos cincoent sa “lar forma e sentimento a suas paixões, Rébeilo. da Silva, o grande Iyrico da palavra fallida e es- gtipta. foram eiles, — poetas, vulgarisadores de ideias e tribunos eloquentes, o que se vê de Suas orações é de sua prost, — com quem se treou o talento mulúiplice de Bulhão Pato. As- pm que, não é nem foi apenas um pocta de brisas, mas orador de assembléas e academias, sonversador, rapsodo e contista, e mais lidador do epigrammna, da ironia e da satyra. Fallemé Porém do poeta. À primeira vez quê saio a publi So, foi em 1851 com um livro, que se intitula. mebpesias. Não o conhemos, por ser esgotada 2 edição. Manuseâmos, todavia, o segundo tra- balho do auctor, publicado em "1862, é onde sé encontram em Compéndio os seus versos desde, 837. Os titulos d'elles são o bastante para os de- finir ; — são versos romanticos, flores expontancas. nascidas ao calor do ceu peninsular, sem, esforço nem fadiga, Adivinha-se neles a mocidade dos annos, é de longe em longe, o escriptor laureado é popular. que virá depois. certo, porém, que o 

     

    

  

  

  

episodio de Parizina, revela desde logo a grande- 24 do futuro, poeta, que soube. em Verso porta” guez medir-se com O Kênio iaspirado do primeiro. Íyrico do seculo: = Byron, Quem ler o original in- ez & 05 versos, como que escriptos de um fole- fo de Bulhão Pato, logo, vê ter deirontado, com dim artista de superior talento, que saberá, volv dos tempos, conquistar nosia” attencão e domi nal-a, E! o que suecede, por egual, na Leia, poe. 
meto que parece escripto por Campoamor é Uma das suis doloras, à que O poeta soube dar 0 sen. timento, à ironia € às paixões, que, sol color ele: gante, Se criam nas grandes capites, Não menos. Impressão nas deixou a — Campi dos piratas, ras dugida do Gorsario de Byron (1661). No lado d'es- tasmocidades onde por vezesapparece à mlvencia do Bardo inglea, paginam-se composições escripras para. Serem resitadis no piano, € que loramipos Palarissimas, Algumas outras, ainda deste volume, São de grande belleza lvrica sirva de exemplo. — Agueile dia, publicado em 1858, e que o posta Escréveu nos 28 amos 

Depois destes versos, tentamen de quem expe- rimenta as forças, veio à Paquita, poema de largo folego, editado em 1óo. Aqui termina a inges nuidad sencilla 9º candorosa do pocta, e é O começo da. affirinação do seu. endrme Neste livro tudo sé encontra 0 escriptor vi: 
goroso já consciente do seu estro, o qual sabe dominar: pela vontade. na creação” de Uma obra dlárte € a poesia verdadeira, que tira seu. thema dias paixões vividas, À descripção da paisagem & costumes peninsulares, a mocidade de seus hes soes, à ironia. do auctor, as mulheres formosas e hos apresenta, ercaturas vivendo nesta mun- do, onde as suas! graças paixões atum e des. 
atam os dramas e comédias, e tudo em can: tos, onde Os. versos são. vivês, as palavras tem côr, à rima é sonora, as pdixõey intensas, os pers 
Sonagens dramaticos — é tudo isto o que faz deste poema um livrorunico, certamente Sompa- ravel ao. D. João de Byron.'Á maneira do poeta “la Legenda dos seculos, que no Hernani, sua obra immortal, traduzio impressões e visõês da in- 

a, quando na Hespanha seguia no encalso de seu, pde, um dos vitoriosos do primeiro império, = assim, Raymundo de Bulhão Pato, na Papua, sua obra de maior substancia, é de tais talento, sente a repercussão das recordações, de quando sob a ceu doitado da Hespanha, assístio à lances ea see. nas que tão bem descreve Emsuns memorias. cujos 
capitulos de per si só, São dramas. de amor e la- geimas! Sim, é um homem que tem na retina dos lhos e na lembrança, os affectos ardentes de um povo catholio-cavalheiresco, quem escreve esses Versos, que reproduíidos. € completados, como promeite 0 auctor, terão os foros da aetunlidade, 

   

  

  

   
  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

pois o que é bello não envelhece e é de todos os, 
tempos. 

(Continua) Conde de Valenças. 

OE 
AS NOSSAS GRAVURAS 

  

  

OS PRISIONEIROS DA «SOUTH AFRICANs 
Paiva DE Anorava—Manot. Antonio DE Sotza— 

João E Rezenoe 
  

O conficto Anglo-Portugue; principiado em 
fins de 1888 tem-se prolongado até hoje surtindo, para assim dizer, em cada dia novas complicações 
que não abonam a boa fé nem a lealdade com 
que à Inglaterra se está conduzindo para com Por- 
tugal, sobre omodo de conciliar os interesses d'es- 
tas duas nações 

À complicação mais recente, (se é que à estas 
horas não haverá já outra) foi à pri 
de Andrada, Manoel Antoúio de Souza e João 
de Rezende, pela força armada da companhia in- 
pleza South African, como já se deu notícia aos. 
leitores na revista politica do nº 431, sendo des- 
necessario historiar aqui o que ficou dito n'aquel. 
ta secção, 

Hoje só apresentamos os retratos dos tres pre- 
sioneiros, que felizmente já se acham soltos em 
yirtude da reclamação do governo portugues, ha. 
vendo notícia de virem a caminho da Europa P 
va de Andrada e Manoel Antonio de Souza é sen- 
do esperados em Lisboa brevemente. 

    

  

  

  

Joaquim Carlos Paiva de Andrada é um explo- 
rador portuguez bem conhecido e de que já pu- blicamos algumas notas biographicas à pag. to do XL vol. do Occibexte. 

Ô que acuba agora de lhe acontecer é mais um 

facto notavvel para a sua biographia, aliaz bem cheia d'elles, nos quinze annos que vio decorridos. desde que Paiva de Andrada trocou o seu viver” 
da Europa pelas emprezas em Africa. 

  

  

Manoel Antonio de Souza é hoje um potentado da Africa Oriental, 
Nasceu na India portugueza, mas ha muitos an- 

nos que se estabeleceu em Moçambique, onde adquirio grandes prazos. 
Casou com uma princeza africana de que nas- ceu um filho que está à educar em Lisboa, na Escola Academica, À sua qualidade de grande proprietario e de ho- mem inteligente deu-lhe natural propondera em toda a provincia de Moçambique e a su io- fluencia maqueltes povos foi habilmente aprovei 

tada pelo sr: Pinheiro Chagas quando ministro da marinha, nomeando Souza capitão-mor do dis cto de Manica, com o posto de coronel de segun= 
da linha, por oecasião de se criar o referido dis- tricto. 
Ô capitão Manoel Antonio de Sousa tem sido um dos mais dedicados ausiliares de Paiva de An- drada nas suas explorações africanas. À elle se de- 

ve tambem o grande auxilio que prestou à Agosti- 
nho Coelho pára subjuzar à revolta de Massingire, Foi tambem um poderoso auxiliar do governo portuguez, na expedição que teve por fim subj 
gar o Bonka, cabendo lhe grande parte da victo- 
Fia alcançada sobre aquelle tyranno potentado. Manuel Antonio de Sousa tinha estabelecida a sua residencia em vila Gouveia, capital provi ria do distrcto de Manica, € sendo este o prin pal centro da sua influencia, d'ahi lhe veio os glezes chamarem-lhe Gouvéja 

Evo portuguez mais temido pelos inglezes n'a- quelle paiz, porque sabem do prestígio que elle tem sobre os indigonas é da respeitavel força ar- mada de que dispõe, 
Só desprevenido: é que o poderiam aprisionar, e talvez vênham a arrepender-se da cobardia quê praticaram 

  

    

      

     
  

    
  

    

  Jojo de Rezende é filho do barão de Rezende é ha uns oito annos que deixou a vida de gosos que levava em Lisboa e se foi até à Africa Oriental em busca de salvar O seu patrimonio um tanto gusto, trebalhando com o ardor 6 coragem com que 05 portuguezes se distinguem em stindo do. seu lar. 
Foi empregado da companhia de Mocambique, 

é os seus serviços tem sido importantes, conhe: cendo. hoje todo. o sertão do sul do Zambeze é tendo adquirido entre o indigena um prestigio não. 
inferior ao que. Manoel Antonio de Sousa exerce sobre aquella gente. 

EY portanto, um dos portuguezes mais conhe. cidos tPaquelle paiz, o que tem mostrado. nas int 
teressantes cartas que tem escripto à companhia, Os inglezes tambem o temem e por isso o ach gem boa presa como a de um inimigo que os em. 

Exerce grande influencia junto do potentado indigena Gungonhama, com 0 que tem prestado bons serviços à Portugal, 
O GENERAL JOUBERT. 

  

  

  

Acha-se ha dias em Lisboa 0 general Joubert, um dos heroes da grande Tucté sustentada poll republica do “Transwadl contra o dominio d ne tera, “Quando outras rasões de sympetbia” nos não mefaçessem os boers, bastaria 4 ercunstancia do sr. Joubert ter sido um dos generdes que bater Fam as forças britannicas € ab venceram pros mando a ouionomia do Transa, param te os mento em que el é nosso hospéde commemo: Farmos à sua visita publicando o seu retrato, Paulo Jacob Jouber é de origem fancera, de uma anil. de huguenotes ranésres de ha riu to estabelecida em Africa, Homem de incelhgene tem exercido no seu puiz os mais elevados c gos da república, pois já foi sou vice-presidente Joubert foi dos Cidadãos boers que mais com. bateram às pretenções da, Inglaterrh à anexação do seu pais, é veio à Europa, em companhia de Kruger, conferenciar sobre este assumpto com O governo de Londees em 1858, mas os seus esto os não conseguiram vencer a ambição ingloza. que a diplomacia não conseguiu consigui ramo depois as armas e todos estarão lembrados. 
da servica guerra que be feriu para. dar 805 boers 
a sua independencia x O general Joubert actual ministro da guerra da 
Republica do Transwaal, vem a Lisboa conce 
com o governo portuguez uma aliança, de ha mi 
to desejada pelo seu governo. 

  

  

  

  

clara e animo fesoluto, 
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EDIFICIO DA ESCOLA POLYTECHNICA — Visto Do Jarpix 

ESTABELECIMENTOS SCIENTIFICOS| 
DE PORTUGAL 

O LABORATORIO DE CHINICA MINERAL DA ESCOLA 
POLYFECHNICA DE LISBOA 

Ao nosso ilustre amigo, o sr. José Julio Rodri gues, lente de chimica mineral da escola polyte- Ebnica, devemos os quatro clichés que hoje públi- camos,reprodueção galvanoplastica de quatro gra- Yutas em madeira, fitos nas oficinas da imprensa nacional, 

  
São, parte de uma curiosissima collecção de 

gravuras que devem, com varias, plantas é alça- 
dos, figurar num pequeno opusculo em francez, 
que aquelle professor está redigindo. E escripto 
no intuito de tornar conhecido no extrangeiro um 
estabelecimento, que hoje tanto honra este paiz, 

e é tão util ao ensino da chimica, sempre fasudio- 
so e improductivo, quando não é acompanhado 
de consiântes e bem escolhidas demonstrações 
experimentaos, 
Quem viu ha quatro annos o laboratorio, a 

que nos referimos e o visita hoje, decerto que o 

  

  

  

   não conhece ; grandes e tão profundas foram. 
as transforma. es, porque passou sob o impulso: 
enerágico, insinuante é persistente, do seu actual di. 
rector, Teimou e venceu ; não só introduzindo de | 
vez o ensino pratico nas cadeiras de chimica da 
escola polytechnica, como iniciando este mesmo 
ensino, com intervenções que datam de longe, 
sem retrocessos nem esmorecimentos. 

No seu conjuncto, é o laboratorio de chimica. 
mineral da nossa escola polytechnica o primeiro 
— sem a menor duvida — da peninsula e um dos 
primeiros entre os estabelecimentos similares da 
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ESTABELECIMENTOS SCIENTIFICOS DE PORTUGAL 

Europa. Assim o affirmou e reco- tre elos figuram os seus alumnos nheceu o celebre chimico Hofmann, presentes é passados. Ao governo em carta que reproduzimos, e as! Se deve, tambem nesta partê, e cone Sim o teem afirmado varios Jornães vem registal-o, ampla e rasgala col 
avctoridade incontestada. À públicação minuciosa do que Não nos alongaremos, poréa seja netualmeme o laboratorio de n/estê momento Com amplas no clúmica, mineral da escola polyte- cias descriptivas au elucidativas. chmica de Lisboa, mandado impri Mais tarde voltaremos do assumpto mir pelo antigo ministerio do reino, é aguardamos para isso, a noucia é que está sendo artística e prof: peypeo jr. José Julio. Rodrigues Gientemente editada pela Imprensa leva tal respeito, ser oportuna: Nacional é o fecho necessario de to- mento publicada. À carta du sr. Hof da esta úlissima e por vezes labo: mann, comprovando. 05 nossos às- riosa tarefa, que;honrando o pair sertos sobre tão. notavel gstabele- como dissemos, convem, por sô cimento “dispensa-nos, pôr outra mesmo, tornar! conhecida lá ora, parte, de provas, que demonstrem onde o nosso movimento scientfico Mão Serem os nossos elogios filhos A mal se seme ou se pressente.. de extrema benevolencia para com Fechamos com à aprecinção do 0 seu incansavel director Ou eshu- sabio ilustre, que fundou a indus- berancia. de amor patio, doentio úria das córês de anilina que é ecego. uma das glorias scicntíicas d'este Uma sessão experimental recente, seculo. Trinserevemola do nosso é a que concorreu a melhor partê Gonceituado collega = O Globo. do nosso professorado superior é um “publico. estudioso. e “seecto, dáenos aínda testemanho irrefutavel do que amamos ias das gravuras, que ora pu blicamos--e outras virão a seu têm: o=-representam a. primeira, uma. Fnãa vita do edificio da escolh, 0b- servado do lado do seu jardim € Proximo ao obrervatoro astrono: 
ra perspectiva d'este observatorio, com parte do mesmo jardim. As gravuras do laboratorio mos. 
tram ma, à. perspectiva, geral da Edo sa de febalho, com à 
eia destinada ao curso pratico dos alumnos; a outra uma parte da mesma sala observada do seu piso inferior. Publicaremos opportuna- 
mente, como dissemos, é tambem ficrecidas pelo ar. José Julio, gra Varas representando o amphyt tro da escola e outras, respectivas ao laboratorio de que fllamos. To- dás estas gravura são copias da photographias, tiradas pelo pessoal technico da Gi cadeira P Teve o sr, José Julio Rodrigues dedicados colaboradores, cujos no- mes não referimos agora, pel re- Sumido d'estebrevissimo arlgo. En- 

          

  

  

  

  

  

              
  

Lisbonne, aoút 17; 1890.   
  Monsieur et trôs cher collegue. 

Je ne puis pas-quitter Lisbonne, 
sans vous temoigner ma reconna 
sanee pour Iaccueil aimable que je. 
dois à vous er á M. Lourenço. 

1 mvesr à la fois un plaisir et un 
deyoir de vous dire Pimpression qui 
a produit sur moi la visite PÉcole. 
Potytechnique de Portugal. Jaí été 
etoiné de trouver un etablissement 
scientifique de prémier ordre, dont 
tout pays aurait droit d'Gtre fier 

Jadmire surtout les laboratoires. 
et Pamphitheatre de chimie. Ayant. 
construit les laboratoires des tunie 
versités de Bonn et de Berlin, je 
crois posseder quelques connaissan- 
ces des institutions chimiques, et je. 
mhesite pas d'affirmer que je ne 
connais pas un laboratoire micux. 

stallé pour 'enseignement et pour 
la recherche. Les salles de travail 
et Pauditoire commandent une pro- 
fusion d'espace, d'air et de lumitre. 
que je nai pas recontré souvent 
ailleurs. Permettez en outre d'ajou- 
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ter que je ne me rapel pas um Isboratoire ou 
on ; Depto à combiner d'une manitre semblable Petégance ex Poniité Adi, mon três cher collêgue Monsitur le Professeur José julio Rodrigues 

Votre devoué 
A. W. von Hoffmam 

— saio e 
HISTORIA DO CERCO DE DIU 

ror Loro DE Sousa Coutinho 
I 

Ha muitos annos que eu, sempre que se me oferece oceasião de conversar com Ireiros é editores, fio a perco. para lhes lembrar quanta pecessidal ha aa elgão dos nosso essi TES Antigos — prosadores é poetas como as pos- em, 48 duzias, quasi todas as Titeraturas das nações cultas dk Europa e da America. O estu- diSso que em França, em Inglaterra, na Allema: iva a America, quer Tér ou grandes monumen- os literarios ad obras prámas dos seas historia: dores, dos “stus: piilosdphos, dos teus poetas, até e depois dr Renaspençi, se É rico tema! níicos e Toxuosos. exemplares, desde 20 até Soo francos o volume, edições esplendidas, marao 
vilas da typographia e da arte se é pobre enc Conira s messias, obras. em modestos. volumi Aos “que The custam apenns 50 centimos Um ogião dl mosta moeda É gração 1 to quero na vel intelicenal dos. povos se. eleva, constante. qnto ques E fita a run o se jd ao conhecimento dos acontecimentos, aliás muto interessantes, “da vida contemporanda, que, elle ele no5 joruaés, é encomra nús obras dos gran: eeluina es dos guias da Humanidade, aivento a SR Pp Dani rezas, é uma comprehensão mais alta Emais ver- Radeira do que é Justo do que é bello, do que à humanidade | quo é commum nos outros povos não existe, todavia, entre nós; em. Portugal quem. quizer dedigarise do estadó da Huceratura nacional ha de ser rito, ou pelo menos, absolutamente senhor do Seu temipo para poder requentar as binlohecas, Setas ainda assim, à contingeneia de mem mes: mo ab encontrar 0 que procura, ou de ter de es- PE gue outro esulioã, que precede, tenha largado de mito livro dmbicionado, De aucio: Tê estrangeiros abundam as obras, vêem-se em Todosos mostradres das Hvrarids 0 nossos sem escondidos, perdidos por, entre: os livros ém se- ganda mão, das lojas dos alfarabistas, conhe Silas e irequentadas pelos raros bibilomanos col iecelonadores e por algum, ainda mais raro, es- cxipor, a quem Bles. ds vêzes por maior lânço arvebatam em livro, que em seu poder não serve “qua sempre seno pára alimenta la sua vaidade! O leitor sabe, decerto, ou sabe, talvez, que ti» vemos um ehromista mui celebre, chamado Fer: mam Lopes, e que os livros que d le nos restam resam das vidas e feitos de Pedro, o Justiceiro, de D, Fernando, e de D. João = O periodo histot. Go, como se vê, É opalento de tado, é Iyrico, é dra: mútico, “é epito é O tempo dos amores. de Janes e Chetro, da more dy conde Andeiro, da vida de D. Leonor Telles, da primeira invasão dos hespanhoes, da grande” Conestavei, do mes- tre d'Avis, da alados Namorados, da batalha de Aljubarrota Se 9 assumpto é variado, complexo é grandioso, o Chronista mostrou-se à altura da êmpreza quê tomou de o lazer conhecer à pos. ferindo, Não sou 6u que o digo diam todos, desde a Academia Rent des Seienciar que o in cluiu. na preciosa e magnifen coliceção os seus dedico, publicada na Ho do seculos fasitos até os granues historiadores dos nossos Has Hersu Ianó e Rebelo da Silva Pois bem quamlo eu ha ratos anos, procurei mos liveieós as dhronicas cesto panriareha da nossa leratura historios cas comrel o Ruy de Pina, 0 Christovam Acenhéiro, os otros dos Ineditai, mas aquele que cu mais desejava possuir, Fernar Lopes disgetum me que Sé 0 quisesse pabar por cinco ou seis vezes o Vez iorº primitivo, "talvez encontrasse quem iso veis 
E árro um facto, não censuro nem corporaçõe 
nem individuos, Todos sabemos, infeliemente a Poucas a quasi menhuma protecção, que as letias 
Dn brendias sinceras e boas t6eim, em geral, reses 
$,4S os nossos overnos + nem ignoramos que à 
Pidmuena dotação, concedida, no orsamento das 
Nesta do Estado, à Acadetmi, Real das Seien- 
a ormitto emprehendimentos, que de- 
Cade o espa de grandes capitaos. E pena 
ao de mudes Cêntral, que entre nós tudo governa, 

  

  

  

  

  

    
  

    

  

  

  

  

  

  

tudo chama a siy tado dirige e tudo impulsiona, 
por virtude da tradição, e cremos tambem, pela. 
necessidade da nossa nturera, pela falta de ini- 
ciativa da nossa raça, é pena, repetimos, que 0 
poder central nunca voltasse seriamente à sua at- 
tenção para as lettras, este poderosissimo ele- 
mento de civilização, à um tempo elfeito e um 
dos Inctores maximos das maravilhas do genio 
em todas às suas manifestações. 

Ameudam.-se entre nós às accusações dos esta- 
distas por malbaratarem os, dinheiros publicos, 
em proveito d'este, d'aquelle, de mil interesses. 
particulares, d'esta” fabrica, d'aquella industria, 
destoutra especulação, mas de exhaurirem os 
cofres do Estado em proveito das lettras patrias, 
disso é que ninguem poderá aceusal-os. A verda-. 
de manda Deus que se diga. D'esse vil enchurro. 
de mil calumnias d'envolta com algumas verda- 
des. as letiras e os que as cultivam sabirão hu- 
mildes é pobres, mas honrados, Mostrem-me os, 
coches brazonados de Garrett, de Rebello da Sil-. 
va, de Pinheiro Chagas, de Thomaz Ribeiro, de 
Latino Coelho, secretario perpetuo da Acade- 
mia é ministro, Como muitos dos seus lustres con. 
socios. Aqui, infelizmente, os factos dão satisfa- 
ções de intimo jubilo à insignificancia opulenta 
à inveja ignorante, que parecem ter sido os au- atores do Gelebre é triste proloquio, que diz que 
os taes illustres sabem múito, mas andam a pé ! 
Diesta bacehanal hedionda, e sordida do fim, da. 
vasante do seculo, como lhe chamam os Juvenaes 
do tempo, saem às Musas com à sua tunica candi- 
da e impoliuta, como a das vestaes da antiga Roma, 
é se algum dos que entram o recinto da Acade- 
mia pensar ás vezes temerariamente em ceias de. 
Lucullo, em festins de Trimalcião, varrem-se-lhe 
decerto” do espirito esses baixos, esses lubricos 
pensamentos, ào atravessar os corredores frios, 
inhospitos, & solitarios, a deserta bibliothecay as 
silenciosas salas do grande templo do pensamento. 

Se eu fosse ministro da Instrucção Publica — 
perdgem-me o arrojo da hypothese— não me im- 
portava que me accusassem de esbanjador, por 
ter dotado a primeira corporação lieraria é 
scientifica do meu paiz com os méios necessarios 
para ella representar dignamente o seu papel, 
à par das suas irmãs da Europa. O futuro se en- 
carregaria de defender « vingar à minha memoria, 
é nôs, entretanto, poderiamos lêr todos os nossos 
chronistas, viajantes, poetas, e oradores, em boas 
edições e 'de facil acquísiç futuro hypo- 
thetico é risonho teria para mim só uma mancha, 
uma nuvem no seu firmamento, e seria a de nesse. 
caso, não. poder o. benemerito editor e nosso 
amigo, O sr. Mello é Azevedo, prestar ás letras. 
pátrias o serviço que hoje principia à fazer-lhes. 
com a publicação da sua. Bibliotheca de classicos. 
portuguezes, cujo primeiro volume, — a Historia 
do cerco de Dis por Lopo de Sousa Coutinho, 
acabamos de lêr meste momento com o vivo i 
teresse que inspiram sempre às narrativas, as coi- 
sas contadas d'edade a edade, por aqueles, infeliz- 
mênte raros, que, actores dos grandes dramas, 
das grandes 'epopéas, pegaram um dia na penna, 
com à mão forte e heróica, que empunhou outr'ora. 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

      

     

  

  

  

    

+ a lança ca espada, 
Zacharias d'Aça. 

— os as e 
SCENAS BURGUEZAS 

ma 
LA DONA D'OGGI 

Formosa, e tão delicada, tão receiosa nas mani 
festações do seu carinho, parecia Ema a encarna-. 
ção da castidade; se Watteau à tivesse conhecido 
tomal-a-hia para modelo das suas pastorinhas. As-. 
sim pequenina, muito branca e elegente lembram. 
dos encantadores. pots-pour-riz de Grison é The- 
venet do seculo xvatt. 

O cabello preto como areviche mais destacava. 
a brancura levemente rosada do seu rostinho re- 
dondo.e om graça natural inclina-o por vezes para 
fichu de alvissima renda, e outras ousado e rádio- 
so pelo sorriso, e pelo olhar em que havia scíntil- 
lações deluz propria... Era muito bonita a Ema! 

“Antes, porém de Completarmos o ratrato estu- 
demos primeiro os defeitos de organisação do seu 
original. Defeitos causados pelo descuro na ali- 
mentação do espirito em boas leituras, e pela fal- 
ta de estimulo em bons exemplos, Assim o pare- 
cia em vista da desorientação religiosa de D. Joa- 
quina e do desconchavado ancien régime de lgna- 
io Carrilho. 

De resto, na travessia da puberdade, Ema sof- 
frera muito d'uma terrivel doença que parecia. 
curavel; porém o médico distincto, ou 9 phisio- 
logisia Curioso, acharia naturalissima essa mesma 

(Continday, 

  

   

  

  

  

“pre cheio do sentimento esthethico ; amava por 

   

      

    
   

    
    

   

   
   
    

    

   
   

  

    

    
    

   

     

          

    

     
   

          

     

      
   

    
    

    

     

   

  

     

   

   

    

doença se olhase o deslio e leviandade que à 
oa Re que úmaboia de aúbe pelo ju acima, que me aquece. o citomago, como se do vesse bebido vinho do Dorio outras vezes é um Fo como se cu tivesse tomado neve; depois sós Ena CEO à garganea, Ah 1 E ierrompia-se passando as mãos pequeninas sobre as palgebras Como, para aflastar'o Especur horroroso daquele, soibimento; nccudia entãa a Entantadora beca drum miovimento brasil safa pel lo avó o to ae data oro DOME a de ca eRRT Ni edertado Ea EA | parse que endondeço, depois.» não r6 de mais nada, Neste momento quigdo lhe parecia que endoua Mio é au pol atoa Unha ts do aqi red oiee con aparato de força, Ei seguida a violencia nervosa in abarendo, cúbia um espasmo 1... À circulão ão “do sangue, pela insensibilidade nas mãos & Braços, annuneiavi-se interrompida a respiraç avisa 6/0 faia sisniendiamn-s60.: É cido ilobo séricos anatemistas. E assim sé e 1a alterando O teimperamentog 

tofhando-se um composto de contradições qui GE dn O ope ds anbonlidade Ens Rico na eta Eaêy: sostenaria o mundo e os pésinhos, tão eles gúinemene archendos, tão leves roubados de cer fo à Pepita Jimenes de D. ham Valera el-o-Mam esmagado 1» Ema refEescava e queimtava assim socegindo & Gspirito de Mario como o rócio das Tanhãs de Napoles enlouquecia:o por vezes coma aivertigem due néies- de Brudelire, Leno Jh8 parscagos olho pe Ema disers cânio do GA] O denaaini rua medo anatdR Oras. vezes Taiscavam 'o impaciente & provocãs dor Vous ne aites done pas attention d rien da estonteadoras mulheres de Balzac, Um typo da inquietação nervosa do nosso tempo! Mario: Guerreio era um desiladtdo « não, os mo muitos pensavam, um esprto espotado, qué 58 encontintse abrigo, no sepucismo Concluir ques mão. podendo, elle só, reformar a sociedades aa de aa RO ant GL Velzsaltando o que podesse. Sentia. pela sbrinha dos Carrilho o interesse que mos cx à ereança em quem reconhecemos da frando alma aberia à generosidade é so pera dio: “inha um prazer surprehendente de novidas do êra ser aconselhado, dominado elogiado ou aid Guido por gia ehaya adoravel dê encanto aqua o ção di rdquesa ==idoravel de jencantod Picos s “do niginaidade auelis recon mendações ditadas por uma. ingena. E o nais singular era, elle O. septico que sa ria de propria dO; exeedtar multa vez os Consta Dr dl Ei E que de nossas forças phsicas ou espiriuaes sob o impulso da sensibilidade, pendem e correm Taturalmente para. os objectôs que nos cavsam pede O sli não exlue a cesiiniados o etplicanãfo que pareça contradição no caras cer de Mario Guerreiro. A 
De resto, o espírito do nosso septico fôra sem 

  

  

     

    

   
  

  

  

  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

consequencia, segundo as leis da Esthetica só 0) 
que é digno de admiração :—o bello. 

Iv 
UM JANTAR BURGUEZ 

Estava-se ao dessert. 
Os jantares em casa dos Carrilhos primavam em 

serem pouco pretêncioso: 
Estavse bem, numa liberdade bucolica. 
Duas largas janelles abriam para uma grande 

horta com decorações de jardim o ar entrava os 
genado, pleno de emanações de verdura, perfue 
mado da sinceridade dos campos, 

À casa de jantar era forrada de papel simulan 
do carvalho do Norte com mulduras a preto, Pés 
has paredes estavam distribuidos quadros repre 
sentando peças de caça e fructos. As cadeiras, de 
madeira ordinaria. pintada de preto, cubertas de 
palhinha. Ao centro uma meza ablonga de elasti 
do para trez taboas. 

Do tecto, descia, um candiciro com ornamens 
tações fingindo bronze é prata. pendendo sobre O 
mélo da meza, tendo em baixo, sobre correntes 
douradas um prato de chrystal Coberto de era é 
rozas vermelhas artifciaes. 

“A' cabeceira da meza, O general Accacio, con 
conservando a sua pozé diplomatica, animava 48 
cabecitas, escandecidas pelo vistoso” dolinan. de 
commandante de divisão. 

 



O OCCIDENTE 
      

O silencio restabelecia-se, imediatamente, mui má comoção religiosa, logo que o general côme 
“Em 1848 achava-me em Paris por ordem de sux Mgestido à Snhoca D. Maria quando ce? 

A! direita, D. Joaquina Carrilho estava radiante de felieidada porque 6 conselheiro Simões sento Pre que se diria para ela dizias E qlertda dra Seguia-se D. Genovava, muito sentenciosa, de romeira “de rendas pretas com Uns lacarotes vers des; depois o brito Carrilho, colieisho alto, Uró combridge, jupon bleu rosa Bla prince DA uti Tem eia à solinha Em Co um vestido simples einfento, om dentlles pretas ma durando o pescoço e descendo em ondeado até & 
A esquerda, do general e conselheiro de S. M. estava Uma. senhora, fia. de Uma prima em so: gundo grau de D. Joaquina: Muito Cleganter ata Superiormente instrado, D. Anna de Atháyde, 

do literario, senhora de maiá de Mint qro és tava nfesse periodo da vida que o grande Blsao ser o guetcapens da mulher 
é qualquer Homem Me adiviniuáso os rácios ou Peconhecesse o angulo morto da sua sitio? estava Iremediavelmente perdida, Porque el 

GoRdGa cu a frio lho conse aaa ao euro e adurdcad do FodoaNa a escoar DE 
0 Berraie ÃO Jado ext poe niaCin aa deh Geno emas caro é TOA read dan 
decerto, ter sido lembrado por D. Anna Athayde Ro pêp afro Colab senti Ee Eine em 
da «Chartreuse de Parma de Sthendal, Feejarada oia eva io Gata nã so Mavinea fio otite poi estu ear and combatida da longa doença que por alguns meses à cortarara, Era éste de dos prirentos dias quê Piada 
“A pracioa soberana, contindava Accncio, dis sera me a. véspera da! minha partida s-erÓlho; “Simões, creia que sentimos vivamente 7 aum au “seno, ns só cofidmos de Simies a delicada 

aramemo de lagrimas, beije cormmovido à gentle 

  

  

  

    

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

      

     

  

   

lissima mão real e disse simplesmente :-—«Sou, subdito de V; M. e sou soldado portuguez a di- visa do reino, conquistada em Ourique, era ven- cer com o signal da eruz ; a do exereito é morrer pela soberana ! 
Bravo, general ! bradou uma voz á entrada. Era Mario Guerreiro. À Gina bateu as palmas: Olha o meu Mario L1 No meio do movimento geral Ema fuzillou An- na de Athayde com um olhar que não tinha nada de cordel. Não passou isto desapercebido ao Ma- 
—O general disse D. Genoveva, acaba de fallar da senhora dona Maria II em termos proprios “um cavalheiro ; é 0 olhar cabi.Jhe sobre Mario. “Os homens novos teem outras ideias, não gos- tam de cousa nenhuma é... é .. é mesmo uma pouca vergonha. 

- então, não se altere sr.º D, Geno-. veva, disse Anna de Athayde. SOU soldado e sou portuguez repetiu Acencio 
—Isto de se juntarem muitos velhos dá sempre em resultado rabujice, ponderou Carrilho... que- Fes tu um copo de vicux- Madére, oh1 Mario ânh | r. Florencio Carrilho é um espirito muito conciliador. 
Pois não é verdade? atalhou Florencio, a mana Genoveva estã sempre à gritar contra tudo 

que é novo, minha mulher anima-a com o consen- timento do seu silencio, o general nem sempre gstá do meu lado, E é isto quê faz Com que eu. - dnh É não é verdade ?. .. com que eu não queira nada senão com rapazes eraparigas, Anda cá Ema menina nascida... venha de lá esse beijo que € o gge os velhos já não podem dar com o mesmo sa- 
É os seus labios de velho libertino esflorara dois beijos nas faces da sobrinha vo, Loraram TÊM acho razão ao tio Florencio, disse D. An- a de, Athayde, mas noto também que o cnh. siasmo do general pela rainha deve agradar a tos da mulher de educação et? deve agradar a 1 Muito bem, muito bem ! disseram ao tempo D. Joaquina é a canhada, “vm “0 Mesmo Ora! ha mulheres que não percebem um. Cumprimento quanto mais apradeeel moNão diga isso meu caro Carrilho, disse o con- seheiro de", M Gu. não conheço a sensor só que não tenha à intuição da galanteria. 

  

  

  

    

  

  

  

    

      

—Coitadinhas que ellas hn ! visto. 
que teem a vizão dos bemaventurados, são sem- 
pre victimas, chicanou o sr. Florencio. 
—Nada de ironias; interrompe. Mário, nas se- 

horas ha, incontéstaelmemte, Uma grande fnura 
de espírito, a par d'um subtil cuidado pelas cou- sas ou pessoas que lhe são queridas, ninguem des. 
conhece, e muito mais do que nós 6 brilhante 
Gil Beriam, que o grande Honoré de Balzac dizia 
que no mundo só se podia confiar amplamente na 
mulher. 

— Ah | mas os senhores estão. sempre a aceu- 
sar-nos de traições, disse Anna de Athayde com. 
violencia E | 
— Ao que se chama traição não é mais do que uma imprevidencia nossa; o auctor da Comddie 

lummaine escrevia á condessa Hanska, q futura 
madame Balzac ; — « Comtigo à soctedade moral 
« não existe para mim! Ahi tens o grande segre- 
ado da felicidade?» Ella ensinara-lhe a vereda 
honrada da dignidade, sem codigos nem tribu- 
— Mas se apeçar de tudo uma melher trahisse o 

sr, Mario Guerreiro, o que não diria depois 
— Perdão, por insistir; se como v. exa diz, a 

despeito de” tudo ella me trabisse. E: natural, À 
mulher obedece ás leis fataes de que todos somos 
victimas. Tudo desfaz 0 tempo: pranto, ale- 
grias, decepções é enthusiasmos. Para quê ! de- 
Bladiârmo-nôs, offendermo-nos mutuamente, em 
Jogar de adorarmos o que constitue o resto de 
toda essa vida passada--a saudade que o tempo 
não pode destruir?!... Esquecer é morrer e quem 
vive não esquece. É é tambem bom lembrar. 
lembrar sempre... E depois não comprehendo ofensa, mem”a traição. Ella é faca, é mulhor Quando jurou que Seria eterno o seu amor, foi Jealmente sincera; é acreditou-o, assim vehemen- jomo esperar immutabilidade de uma organi- 
sação toda escrava de forças exteriores, sempre 
mudavel pela excessiva sensibilidade ? Antes do 

jue chamam traição ella sofireu muito, luctou, 
lepois arrependeu-se. E” então que expia cruel. 

mente o que, na sua adoravel inconsciencia, ima- 
ginou ser uma victoria... E dizendo isto não faço 
mais do que repetir o que dizem Balzac, H Mar- 
tin, o nosso Rebello da Silva, José Agostinho de 
Macedo e todos os que ao escrever tiveram um 
momento de sinceridade. 

— Demos de barato que isso é assim. Mas o 
sr. Mario ao passo que nos lisongeia, vae subtil- 
mênte chamando-nos irresponsaveis, o que equi- vale a um outro adjectivo nada amavel. 

— Ora ahi está! Não é verdade o que eu digo. 
E, y. ex não quer comprehender que, justamen- 6 iraubiidade que esta demonstrando, se prova que O que acabei de dizer não é mais do 
que à prova imrefutavel, da responsabilidade: na 
mulher, dos crimes da sociedade moral de que nos folia Balsac. 

— Oh Anninhas, disse timidamente Ema Carri- 1ho, olha, eu acho razão ao Mario 
Fazés muito bem, mas estes senhores tem, 

tá de si para si, que a mulher é sua, propriedade 
= Mil perdões, eu estou realmente confundido 

com uma vitoria tão completa. Obrigar Gil Bora 
fam à ser incoherente, é porque rénimênte os 
meus argumentos são de tal ordem, que não ha 
razão que se lhes opponha. 

lhe, meu amigo. guarde as suas theori: 
para à Emasita, que talvez as receba convicta, eu, estou já muito descrente para supportar impos 
ções dogmaticas, 
— Se é permitido interromper tão bem ferido 

torneio, interveio o general Accacio, peço licença 
para accênder à meu charuto; os velhos devem 
ter perdão para às suas fraquezas. 
degrunaromse todos. Ani, de Ahoydo dir 

giu-se para D. Génoveva e D. Joaquina que pelo. Braso de Florencio Carrilho seguiam para à Sata 
A pequenita Gina subiu para os joclhos do ge- neral é Mario Guerreiro ficou encostado á hom- 

breira de uma das jancllas. 
Ema que seguia 0 grupo que se dirigia para a 

sala, demorou o passo. 
Em todo o tempo que durou o tiroteio, entre 

Mario é Anna Athayde, houve estremecimentos 
quasi imperceptveis na serenidade do rosto de 
Ema, de ordinario tão calmo, isto accusava n'ella 
uma profunda contrariedade. 

Ela tinha esta tarde, nas faces, nos labios e nos 
olhos esse tom Febril das convalêscentes, que fas- 
cina, Sentia-se muito grata á assiduidade que o 
seu amigo Mario demonstrara na passada enfer- 
midade, sentia necessidade de lhe falar... 

Fieára só, à porta que dava entrada para a sala, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

      
    

  

  

   
  
  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

(Continua Manuel Barradas 

  

REVISTA POLITICA 
Para commemorar o triste aniversario que hojo pa aniversario. duma. afronta feita por 

duma, nação que se diz amiga, aliada Rel, e que diz 
continuar m sel.o com toda à hypoeresia das suas 
palavras é toda a pirateria dos seus netos, temos 
die fazer uma pergunta à conci 
rtugueza, pergunta a que cada uy 

pondera 4 mean como à uma confssdo intima, 6 
uja resposta tanto poderá aliviar.lhe, a mesmo, 

consciencia como pesar 
No amo que vac decorrido. desde o tltimatum 

de 11 de janeiro de 1890, o quo tem feito a nação 
e enda um dos seus cidadãos para bem so desufron- 
tar da Inglaterra pelos ielos quo estão do sou al. 

O balanço do que todos e cada um tivor feito 
ateste sentido, é que deve aceusar se teinos perdido 
ou se temos ganho, o provar so tolo à patriotismo 
que veiu À supuração nas exaltações das praças ou 
na metorieu da imprensa se consumiu n'esses des- 
abafos do coração, ou so ficou algum para uso pr 
tieo º util, no que elle verdadeiramente devo util 
sar á nossá independencia e dignidade. 

Receinmos, porem, muito que. um tal balanço 
aecuso um deploravel deficit, c receiamos porque do 
que se tem visto publicamente muito pouco ha que 
anime, 0 0 que as farças vivas da nação poderiam 
opperar em favor da causa commnm, acha-se en- 
volvido no mais impenetravel mysterio, que nestes 
tempos de positivismo é descrença ponca ou nenhi- 
ma Ré inspi 

Exuetamento o mesmo que acontece com o auspi- 
cioso discurso da corôa proferido na abertura do 
parlamênto, uma abertura falsa, que nos faz lom-, 
brar as suhidas falens que se marcam na acent, sto 

abriu para em neto continno so fechar. 
Uima para formalidade como pura formalidado é 

o discurso da corón. 
Ah! que so não fôra uma formalidade, d'esta vez 

como do outras, O discurso era do molde 4 inspirar: 
nos à mais desafogada confiança no fat 

À ufiemação de não serem procisos novos impos- 
tos 6 a declaração de que o estado das finanças 
publicas não chegava a ser dificil, é de pedir que 
nos repitam isto muitas vezes pará assim nos con 
vencormos de que não estamos sonhando. 

Mas da palavra ás obras muito se modifica o é 
por estarmos muito habituados à essus modificações 
que ninguem já toma a serio osts 
Ihages ds vens fis a outras ; 

Não é que à situação dos rendimentos públicos 
seja miseravel e não chegue para as necessidades 
dá nação, mas pars as imal cabidas ambições de 
muitos, para à satisfação de muito parasitismo. que 
para ahi vegeta, é que clla não chega e nunca 
chegará em quanto não houver um góverno que 
tenha o patriotismo é a coragem de sacrificar o 
menor numero É grande massa do paiz, que sofire 
as consequeneias do desbarato de seus suerifcios. É por isto que o discurso da corda não aqueceu 
nem aeroiêceu 6 apenas deu motivo à alguns arti- 
“gos do fundo tus columnas dos jornaes politicos, artigos sem mel nem fel, nem peixo nem carne, Está preocupando muito mais ox arrayaes politi 
cos à noticia de que o governo dissolverá as cama. 
ras. Esta sim é que produz mais efeito e não deixa 
de ter graça à inmocencia com que os jornaes, que defendein à dissolução, dizem que é preciso consul- 
tar a vontade do paia, como se isto use coisa que 
alguma vez acontecesse, 

E eis em que vem a dar o governo extra-parti- ário, que afinal quer uma camara sua como qual- veto partido | is que apenas relatamos o que por abi vaa, mal Comprelicademos o que vem à sor isto da go: veruos partidarios desde que a politica, que ha 
anos a esta parto os governos teem seguido, 6 a 
que todos temos visto, politica de homens e não de 

ca do interesses pessonos em vez “la politica de interesso goral. Ha, porem, quem diga que b nctual governo não 
terá o trabalho de fazer novas eleições, porque à 
questão ingleza se encarregará de o mandar part Casa como aos scus antecessore 

Sempre, 
devemos desejar que tudo so resolva em bem, para. 
be do nós todos H Ê Pelo menos não podem ser mais op! 
tado que o governo está concortando com a Inga. 
terra, apezar de não se saber nada das condições. 
que case trutado estabelece, 
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«mos que longe vá tal agonto, e antes, 
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   mesmo que a sun conclusão está para 
muito breve, ainda para antes do fim do mez, 
poristo brevo saberemos so será este o ultimo tra. 
tado ou não, o se o Camões ficará socogado na im- 
pertubavel pogo do seu bronze, sem novas 'fachas 

igirem-lho platonicamente o pedestal. 
“Tudo na espectativa, tudo à espera do dia de 

amanhã com uma curiosidade infantil, ora para sa- 
Der so os inglezos nos levam mais ou menos terras 
d'Africa, ora para saber se o grando emprostimo. 

francos ou em marcos, e por fim saber 
quando sahirá a expedição militar para Moçam- 
Dique. 

  

  

  

  

  

  

    

João Verdades. 

  

RESENHA NOTICIOSA 

Asyto po Sanrissixo Coração DE Jesus É Orrt- 
camas DE S. Josê — No dia b do corrente tivemos 
oecasião de assistir a uma festa tão sympathica 
quanto util, como incitamento ao estudo e ao tra- 
Dalho de um punhado de crianças pobres que ali 
recebem a instrução, que seus paes não podem 

  

pagar. 'Ô Asylo do Santissimo Coração de Jesus e O- 
cinas de S. José situado na rua das Praças, n.º 
36, celebrou m'aquelle dia o sexto anniversário da 
sua fundação com uma sessão solemne a que pre- 
sidiu Sua” Eminencia o Cardeal Vannutelli Pro- 
Nuncio de Sua Santidade. 

“As salas estavam completamente cheias de se- 
nhoras, na sua maioria protectoras do Ásylo, às 
quaes tomavam uma parte bem interessante ria. 
“polia esta que assignalava tão salutares resulta. 

los do seu miritorio trabalho, ausiliado pelo in- 
cansavel zelo € dedicação do director do Asylo, 
Monsenhor Francisco Herculano Cordeiro. 

Pela 1 hora da tarde chegou Sua Eminencia o 
Cardeal Vannutelli e foi aberta a sessão, cantan- 
do os collegiaes um hynno em córo acompanha- 
do ao piano pela Ex." sr4 D. Everilda de Masca- 
renhas Lemos. 

Seguit-se um discurso pronunciado pelo dire. 
ctordo Asvio, Monsenhor Cordeiro, em que fez o 
relatorio dos actos da Direcção no ano de 18% 
demonstrando as vantagens d'aquella instituição 
é seus progressos. discurso de que extractamos 
Os seguintes periodos: 

«São decorridos seis annos que um prelado, 
cuja piedade e sabedoria eram proverbiaes, e que 
foi arrebatado pela Providencia aos affectos e res- 
peitos de todos que dele se aprosimavam, o sau 
loso D. Joto Rebello de Menezes, inaugurava 

afesta casa um simples collegio para rapazes po- 
res hoje, senhores, essa humilde instituição de- 
pois de seis annos, sempre em crescente progres- 
50, sempre protegida pela Providencia, converte: 
se em asylo e chega a estabelecer no seu recinto 
duas offcinas de aprendizagem para rapazes. sen- 
do umá de marceneiro e outra de sapateiro 

No intervalo de seis annos uma aspiração per- 
manente, um desejo constante dominavam esta 
associação, porque reconhecia que um simples 
collegio de instrucção primária, prestando impor- tante serviço ás crianças pobres d'este sítio, não 
era suficiente para esses desgraçados, porque.os. 
principios solidos da religião que iresta casa ram esculpidos nas suas pequeninas almas, eram bem. 
depressa distruidos pelo contacto da rua e mesmo pelo pessimo, mas poderoso exemplo da casa ; e as crianças rodeadas n'esta escola de cuidados é desvellos, concluida a sua instrúcção elementar, jam entrando nas Oficinas da cidade, verdadeiros focos de desmoralisação e impiedade, esquecer o pe, haviam aprendido, e aprender 6 que nunca leviam saber. 

  

  

  

  

  

  

  

À Providencia que sempre tem velado por este instituto, oflereceu-nos excellente ensejo: No pas 
teo de S. Vicente funceionavam oficinas patrodio: 
nadas por. S. E. o Senhor Cardeal Patiarcha é subsidiadas em parte por piedoza e benemerita 
confraria de S: Vicente de Paula ; dirigia estas. 
officinas o. lustre. secretario particular de Sua 
Eminencia, Monsenhor Alíredo Elviro dos Santos, 
mas as suas variadas occupações, ultimamente ag. 
gravadas com novos trabalhos e cargos, não lhe 
Premettiam que elle podesse prestar os serviços 
Eattenção que demandavam as mesmas oficinas, 
é em uma conferencia propoz-me que essas offi. 
Ginas fossem encorporadas no nosso asylo. 

Foi em agosto, que, por meu pedido, o 
nobre presidente “da direcção reuniu extraordi- 
nariamente a assembléa geral, é foi unanimemen- 

  

  

  

te approvada, aquella proposta. Estavam realisa- 
dos os nossos ardentes votos. 
  

Longa embora ineressant Séria à enmúmera” 
cão dos passos que se deram em poucos mezes fo ntersse das oficinas. Direi apenas alguma coo- 
sa do que se fez. Como não podeis deixar de con- 
vir é impossivel realizar obra desta magnitude 
sem grandes recursos, e os primeiros passos foram 
para obtel-os. Assim expedimos grande numero 
de circulares pedindo esmola para as officinas, é 
se nem todos responderam ao nosso apello, mui- 
tos concorreram com algumas quantias. Em pri- 
meiro logar está a sympathica e verdadeiramente 
caridosa rainha Senhora D. Amelia, que fez à gra- 
ça de me conceder audiencia, mostrando-se viva: 
mente enteressada pela nossa obra € enviando 
para as despezas de-instalação 18055000 réis; à 
rainha Senhora D. Maria Pia, sempre prompta a 
proteger obras de beneficencia, tambem me fez 
à graça de me conceder audiencia, mostrando-se 
eguslmente interessada pelas oficinas, enviou réis 
18oss000 para elas ; o meu illustre amigo sr, com- 
mendador J. M. Osorio, que está presente, tanta 
sympathia lhe inspirou à nossa empreza, que al- 
cançou do Congresso Municipal de Benéficencia 
Publica, o importante subeidio annual e perma- 
nente dê 36055000 réis para a renda da casa; uma 
ilustre dama, que apezar de estar presente não. 
me é premettido aqui nomear, offereceu 50:00. 

  

  

  

  

  

    

O GENERAL JOUBERT 
(Segundo uma photographia) 

réis; a nobre duqueza de Palmella deu 4023000. 
réis, Estas são as verbas mais importantes que nos. 
auxiliaram para as primeiras é extraordinarias. 
despezas de instalação. 

  

Desejando quê o ensino profissional dado nes: 
ta Casa fosse intelligent e não rotineiro, procu- 
rei colher elementos para estabelecer uma aula. 
de desenho industrial, e digo-vos com a mais en- 
thosiastica satisfação que os resultados foram su- 
periores ás minhas esperanças. O meu ilustre 
amigo sr. Antonio Lopes Mendes, antigo professor 
de desenho. no Instituto Agricola, cujo lapis en- 
cantador é fino está afirmado em muitas obras & 
especialmente na monumental Índia Portugueça. lierecense para gratuitamente ensinar q deie: 
nho, mas faltavam os elementos para organisar à 
aula. Fui estudal-os na muito bem organisada Es- 
cola Marques de Pombal e procurei o ilustre ins. 
péctor das escolas industriaes d'este circulo o qual. 
depois de visitar esta casa, me assegurou que for- 
nécia todos os elementos necessarios para mon- 
tar à aula de desenho industrial.» 

  

    

    Depois deste discurso segui 
de premios aos alumnos da escola, recitando es-. 
tes algumas poesias e discursos apropriados, e to-. 
cando magistralmente no piano excellentes peças de musica a ex srs D. Elvira A. dos Santos 

Sua Eminencia o sr. Cardeal Vannutelli encer- 
Fou a sessão com um bello improviso em portu- 
guea elogiando à obra meritoria praticada por es- 
ta instituição € fazendo votos pelos seus progres- 
sos, lançou a benção em nome de Sua Santidade. 

  

     

  

    

  

Passou-se depois ao basar de sortes em benefi 
cio do Asylo-o qual continua aberto para as pese 
soas que quizerem auxiliar com seu obolo esti 
util e caridosa instituição. 

  

  

JANTAR NO PAÇO À ORFICIALIDADE DA EXPEDIÇÃO À 
moçammique. — Realizou-se no dia 7 do corrente 
no paço d'Ajuda, o jantar offerecido/ por Sua Nas 
gestade. á oficialidade da expedição a Moçambi 
que. É 

O jantar começou pelas 7 horas é meia da nois 
te, tomando logar no centro da mesa (da esquer-, 
da) Sua Magestade El-Rei, tendo à direita Sua, 
Magestade à Rainha D. Maria Pia e á esquerda 4, 
sra viscondessa d Asseca. À senhora D. Maria Pia 
tinha à direita as sr: condessa de Ficalho, e Al. 
caçovas, Ministro da Justiça, D. Josepha Sandoval 
duque de Palmela, D Eugenia Niza, marqueza de | 
Pombal, general Malaquias, commandante da ex: 
edição” Azevedo Coutinho, explorador Cardoso, 
Juval Telles, Fernando Serpa, capitães Malaqui 

Osorio Caldas, Guedes, tenentes Machado, Barros 
Braga Caldas, alferes Nogueira, Cruz Silveira, com 
mandante do guarda. Sua Magestade ELRei tinha. 
á sua esquerdã a sr! duqueza de Palmella, Minis. 
tro do Reino, condessa de Sabugosa, Ministro dos, 
Estrangeiros, viscondessa d'Asseca, condes das, 
Alcaçovas, D. Luiz, de Villa Nova de Cerveira 
Foique Possolo, Neves Ferreira, major Araujo, Lo pec iva pdrádo Oem Du Eanes Es a 

   
  

   
   
   

  

  

  

Tavares, Cunha, Gonçalves, Leitão, alferes. 
les Coelho, Cardoso e Veiga, subalterno da guar- 
da, capitão” Mello, conde da Ribeia Grande, alfes, 
res Maurício. E i 

Ao centro da mesa (da direita) tomavam. a 

  

  Sua Magestade à Rainha D. Amelia, tendo é suê, 
esquerda Sua Alteza o Senhor Infante D. Affonso: 

! direita da Senhora D, Amelia estavam: mar 
queza do Funchal, Ministro da Fazenda, D. Thes 
reza Bocage, Baptista de Andrade, duque de Lou, 
Jé, conde de Sabugosa, Antonio Vasconcellos é | 
Sôusa, generaes Folque e Vito Moreira, majores, 
Serpa" Binto é Moura, capitães Charters d'Azeves, 
do, Renato Baptista, Costa Machado, Carvalho 
conde de Tarouca, tenentes Saccadura, Veiga di 
Cunha, Mesquita, alferes Almeida c Alvares. | 

A! esquerda do sr. D. Affonso o sr. presidente, 
“do Conselho, condessa de Ficalho, Ministro dá 
Marinha, madame Cunha, Ministro das Obras Pus 
blicas, D, Isabel de Mello, conde das Alcaçovas 
visconde d'Asseca, conselheiro Nazareth, Teixeirã 
de Carvalho, explorador Ivens, major Feijão, caps 
tães Rolão Preto, Eca, Rocha, é Silvas tenentes. 
Cunha, D. José de Mello, Couceiro, Reis ; alferes, 
Azevedo, Rocha, e Cruz, dr. Barros da Fonseca, 
e coronel Sequeira. 

Às cabeceiras da mesa estavam os srs, conde 
de Linhares, e alferes Miranda. 7 

Sua Magestade brindou aos officiaes da expedi- 
ção em sêntidas palavras : o 

« Senhores olficiaes 
Desejei, como vosso chefe supremo, reunir-vos | 

aqui antes da vossa partida para a Africa, sã 

    

  

    
  

vos testemunhar o jubilo verdadeiro é profundo, 
com que vejo que o exercito portuguez contini 
a ser O que sempre tem sido: um modelo de leal. 
dade é de abnegação. Porque vás ides partir, nã 
como iam os nossos antepassados, pará procuras 
por mares nunca d'antes navegados, novas rique- 
2es e novas conquistas, Não | vós ides na ardua € 
dura missão de ajudar os nossos irmãos dalém- 
mar à conservar a Portugal aquelles pedaços de 
patria, que tanto sucrífício e tanto sangue nos tem 
custado até hoje. Este é o fim da expedição, e fico 
certo que vos desempenhareis delle como solda 
dos portuguezes, E o maior é mais bem merecida | 
elogio que vos posso fazer. Vôs ides partir. Ide 
Os nossos mais ardentes votos de felicidade vos 
acompanham; é ficae certos, quer nas horas de. 
ventura, quer nas de angustia, que ficarão aqui 
corações de portuguezes, que” pulsarão com 08 
vossos ; pensae o que todo o Portugal espera de, 
vôs, e tende na vossa mente o lemma dos nossos 
matinheiros, tão bello na sua simplicidade: eHlon-| 
rãe a Patria, que a Patria vos contempla: º 

Meus senhores, á saúde do corpo expediciona- | 
rio à Mocambique.s | 

A este brinde respondeu o commandante da ex] 
pesição se; Azevedo Coutinho, agradecendo a bl 
e D, Carlos em seu nome e no de seus camara, 

das e protestando os sentimentos patrioticos quê animavam à expedição. E q 

   

  

    

  

  

  

  

   
   

  

Itoservados todos os 

  

itos de propreis 
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