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CHRONICA OCCIDENTAL 

& Ácabamos de vêr nos jornaes uma notícia i- ti que nos alas muco 6 Quo rei Enc an Ra bem Povão ténis ainda. Essa noticia éque” e o miningo: da To suo Boca ar Uma e 
Fição annual de Bel. os Artes cons pesi mos dados pads: emo, deveio aro pena Exposição. no amo IB para o que inclua “já “no Foximo ortainento do End Ca veio destinada is E 
Parece inacredi. avelã Det ga tes er Gun Ui seat lo na nose terra 8 ro inato me Estado "pense éra Bellas Artes | is E edad pese de aro mil um ministro que dai Amas tai à Cargo pasta do Reino eo Ud Loo E tem pachorra para esa um oo Montra cout qué pão sc Goes do ter lémpo é Pacha para Pee Sor em Bo as parêto decidido à aro um foste Pulso a temas Toi 
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s Fo vero s qu Testes ulimos ane TOS Se tem Svcecd o no poder as teem eixo alugar “olgamos sincera mente Com Está no? 
Andido ve for DOS nossos “habitos Eoternamentaes ol. ftmos, mas ndo nos iurprehend emos Som ela, porque do Nhecemos bem o al. to “valor imelictgai 

    

  

do ilustr orador, que é acima de tudo um artis- ta: excepcional, € foi precisamente por sabermos de quanto é capaz. o grande talento de Antonio 
Candido, e quanto o paiz tem à esperar delle, ae EN 
fo'6 seu advento no poder, lamentando simples- Mente que em vez de ter à seu cargo duas pas- tas, Antonio Candido não tenha só à dá Instruc: Sã Publica, para lhe poder dedicar toda a sua é que a pasta da Instrução. Pa- 
blica nã6 seja, como foi em tempo em França à pasta dos Correios, alheia à poltica e por tanto. uma estabilidade muito maior da que tem ei nós todas os ministros, para que Antonio: 

   

  

     

  
GUILHERME JOSÉ ENNES. 

O DE BRIGADA, NOVO DIRECTOR DO HOSPITAL. MILITAR PERMANENTE DE LISHOA 
(Segundo ama photograpiia de Serra) 

disso fazer Mina reorganisação séNE-6 cocnpiêe Ta de todes os serviços da istruceão Publica é 
Bellas Artes, tendo tempo de vér na pratica os. elteitos das suas reformas e modifical-as segundo as Donas gircumstancias é os seuê resoliados. unica manéira de faser Uma reforma util é perdeo ravel de Insrucção Publica, pois é clro que com o aatema que Ja entre nju. mercê da Antabifo dade de mintros, de se fazer quis que end rio nado ra forma da Ee Publico nojo so b de a ordivea a nelos beu Rr Raio PrÉRCOS Os Waniggeno o dciranidduniia Eanes an para o dera aro adminiração do ensihGino nosso páie vacrss did ada agravando, à força de reforma 

cabíndo n'um cahos” profandissimo “qa ne vem e entenderá um piano com! Plato de seorganta: e 

  

  

      
  

   

  

  

     
  

  

ublica em Portugal ão de entrar como não pôde deixa de sertodos os elemene tos que consútuem 

    

ção dum porto, hão de entrar 6 ensino pri- 
mario. e ensino se- cundário,  universi. tario, superior, “es. 
pecia, as bellas ar. 
tes cm todos os 
seus diversos. ra- É mes, a musica pintura, a esculptus 
Ta areinestara o thêatro, o pobre theatro que mais do 
ne nenhuma das 
elias Artes portu- guezas tem Ulreito a queixar-se da inc 

diferença é doaban- 
dono a que 0 tem votado, ha mais de vinte. ànnos, todos 
osgovernos,porque 
se de facto b estado 
não olha com muita. 
attenção para à pin- 
tura. para a escul- 
pura, 

  

   

   Dramati 
tem olhado 
com muita nem com 
ouca atenção, tmn deitado 

completamente 
margem, como se 
o theatro não fosse 
de entre as bellas 

5, úma das mais 
brilhântes, Senão a 
mais brilhante 
aquela que mais in- Aencia “imediata 

“exerce sobre o espi- 
rito publico, aquel. 
lasque mais Concor- 
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rem para a civilisação dos povos. Oillustre ministro. actual da Instrueção Publica é um dos poucos homens de estado que ha hoje no nosso paiz ca- 
paz de emprehender e de por em exe. 
Plano assim geral de reorganisação da instrueção. publica abrangendo todos Os seus varios ramos, 
todos os seus complicados e complexos serviços estamos certos de que 9 fará, e oxalá que 0 faça, pelo paiz que bem precisa tratar disso a sério, é por elle proprio, que deixará assim assignalada. d'uma maneira brilhante e inolvidavel a sua pas- sagem pelas eminencias do poder, 

  

  

  

  

O jQccine, hoje ocoupa-se largamente sfou- tro lugar das duas peças originaes portuguczas em seena nos theatros de D. E dade. 
Uma destas peças —a Morta, teve na semana pêsstas na noite de 24 de janeiro a sua festa br lhante > à recita em homenagem ao se segundo o contracto da empreza de D. 1 o governo, 

À decima quinta recita d'uma peça original em Maria, pertence ao auetor € 0 fácto d'um ort- ginal dar” 15 recitas não é tão vulgar como isso, porquanto ha já cerca de dez annos que essa disposição está em vigor é apenas quatro ou cinco auctores tem aproveitado dela — Antonio En- nes, Lopes de Mendonça, com o Duque de Vizeu, Marcelino de Mesquita, D. João da Camards é agora novamente. Lopes de Mendonça. Estas recitas de homenagem são sempre noites de festa, é foi brilhante a festa que o publico de D. Maria fez ao llustre auctor da Aorta, e festa pela qual o felicitamos cordealmente. 

D. Maria e da Trin- 

  

    
  

  

  

  

“Não tem havido estes dez dias acomtecimen tos importantes entre nós. - Da polca extema, 0 que quer dizer, da ques tão “inglesa, apparecem Iguotodiamamênio Mo dia, boatos sempre mas maus que bons, uns que Se desmentem, outros que se snirasano nona je Un ormads agg-avir é ouros aentam cone rim o seus Itéresses pole da polia pe serna nado, à não ser todas as mind boatos do crie que é desfazem Amonte para se refaseóm 
q Na id lana o ecomecimentos impôs fem sido a passagem por Lisboa dês si com. des de Paris & duque d Orleans, que estiveram quatro ou cinco das hospedados nó Paso de o Jem proxima chegada da Princeza Helena dr leis que em past 0 esto 46 Jnverso coro sua ogast ir rainha D. Amélia, é Uma Serie de nes aonde un já ralado outros que se anponciam pora breve daquele 08 risos 285, da gra Duquesa de aimela e 0 dos cas Condes de Valbom, d'estes, os que com mais bri: Jantes se annuncidr, os gs ss: Vipeondes de Monsanto condes de Magolios & mais 6 costume «Lo paste tradicional na, Avenida. das re d cinco horas em dias boni fos que tem havido muitos e uma, Inovação de Bo Host = uns passeios “té ag Campo, Criado Na Vida das rua Um acomecimento agito que sobresalou a cidade = o suicidio é lia vás doe lada do apo “la mendicidade debaixo do eleva- dor da calçada da Glory ur tconecimeno Ditorésco Sum Esso 4 Mo aesonda po sho da Aedo, ea Fado Armada no lo foubaram a um escrtpiurario duma fabrica de sabão, um tostão em dinheiro e um casaco ! Como veem. são ladrões “levada om casnco | Como de abithe. mas que nã er pole curar  castgae, para que lc opa Pol pro. ensaio, Se não” mettam por bi a era ia 

Na Vida ihenral ves novidades — duas de que não posso dar conta, porque escrevo aii us elias — À escola dos Jmaridos de Nolitre, tradu- 
Azevedo, representada no theatro de EA ndo à Vilia' Le de Miguel Echepavo do Dj Mara é Gyrmasio Cm “o talo de Escoose eadusida no apelo excriior que va do pseudo td E fondo Gomes A noridade de que lhes posso dar mogi é à Africana Hi muto tempo! ensiado Copos é à 
meio — e sempre á espera de tenor, a Africana 
appareceu por fim com tenor de casa. 

E a tal historia do proverbi j 
= Fui a casa da visinha, envergonhei-me, vim. ápinha é remedicimes» Véio! de" fra 0. tenor Lentelir para camar 

  

  

  

   

   

  

Africana, abriu a bocca no ensaio, e a empreza mandou-ihe logo fechar à bocca e à mala é vol- tar pelo mesmo caminho, e por fim o tenor Gra- diclesco, tenor de casa, cantou a Africana e teve um enorme e legitimo successo. É antou-a pela primeira vez na sua vida estu- dando-a em ciheo dra é tendo apenas um ensaio de orchesta | 
oi um four-do-force que redundou num grane 

de triumpho para o ilusire artista que é incomes- 
tavelmente um dos melhores tenores que mestes ultimos annos tem vindo à S, Carlos, um arústa. completo que junta à uma voz deliciosa um lento que não é vulgar, não sei porque, em que, canta de tenor. Grabielesco foi a novidade da Africana. Osoutros grtistas á excepção da sr Brambila, nova tam: bem na parte de Ignez, que cantou muito distine- tamente, eram já nossos conhecidos nesta opera: à Bulicioff que tem na Semika uma das suas co- 7oas, Menotti que & um magnifico Nelusko é Er- colani um esplendido D. Pedro. Para à semana annúncia-se grande novidade Jyria A mala Pasqua uma opera nova para nós, É quasi que. para todas as pessoas, opéra que à 
Theodonmi Crcou no ano passúdo” em Maia 
com um exito colossal 

Ouriremos e falaremos, 

    

  

  

  

  

Gervasio Lobato. 
—— emana — 

GUILHERME JOSÉ ENNES 
Grato e dificil encargo é o de fallar de mais de trinta annos de excellentes e notaveis serviços, a que se entrelaçam constantes recordações de uma. leal amisade, contando quasi a mesma duração, 
Grato, — porque, sobre o prazer de prestar ho- 

menagem ao merito comprovadissimo, ha a delicia. 
de rememorar relações às mais affectuosas, de re- ver no espelho da saudade volvidos tempos, de. saudar de longe o passado, que fugiu com a sua. 
grinalda de chimeras, com! o seu cortejo de es- 
Peranças, muitas das quaes são hoje tristes des. 
enganos) e poucas, brilhantes realidades. 

ifficil=—porque, ainda quando os meritos pro- prios não fallecessem, a escassez de espaço, de que 9 Jornal dispõe, mal chega para a menção suecinta. de tão largos € variados serviços, que enchem à. vida prestimosa de um homem illustre, e não con Sente sequer o commentário explicativo, à obser- vação adequada, à crítica das circumstâncias ou. do trabalho realitado, o elogio, desauctorisado em-. bora, mas justissimo sempre é merecedissimo. Mas pois que outra amisade nos impoz o encar- o, tão agradecidamente acceito, que procuremos lesempenhar.nos d'elle como podermos e que sir- va de justificação ao desprimor do desempenho. O que allegado fica, 

  

  

  

Dissemos que poucas esperanças, das que enflo- raram à nossa apartada mocidade haviam conse: guido torna-se relidades. Bos heim d lastodas, que mais brilhantemente se reuso oi à que 88 tradoz na conquista de notavel renome e câncai: to selemilico de Guiliteme dosd Ene Naxcilo em Lithoa dos &º de antio, 183, bem cedo perded seu Ba Domingoi Joni Ene, e orpham Messe afecto é dessa matava pros co concentrou todos as suas soliciudeb tados Eni puros sentimentos da sds ana deseo no amor de sia mãe, D. Maria Ri de Olivera Ene e de fts imã que qua codos nt dopltira, rrocatdo: polo foto pala Aa apagam” em espírito fadado. para sentir e para 
Não eram largos os sorrisos da boa fortuna ao moço infante, que, desde Togo e de verdes annos, se consagrou á carreira das sciencias, com talde. 

dicação é esmero que logrou nos 4o aros comple- 
tos, é em data de 30 de julho 1859. à sua carta 
de acto grande, com approvação plena e louvor, na Escola médico-cirurgica de Lisboa. 

À 14 de novembro desse mesmo anno, alista- 
“ya-se no exercito, como cirurgião ajudante do 5.º 
regimento de artilheria; « é desde então que o 
vamos encontrar na faina quotidiana do trabalho. 
sciemifico, conquistando dia a dia os bons credi- 
tos, o prestígio, a auctoridade, que o fazem hoje, 
trinta um annos decorridos, um dos mais ilus: 
Ares ornamentos da corporação, que no seu gre- 
mio tem contado muitos homens ilustres 

Todos quantos requisitos se podem exigir de um bom cirurgião miltar, todos elle tem revel do exuberantemente, por obras notaveis € just 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

    

mente apreciadas, sobrando-lhe ainda recursos 4 
farta para Hlustra o vu nome em otras commis sões e encargos da sciencia medica, mas alheios medicina militar / 

Passando os primeiros annos da sua vida ofli- 
cial em Vianna do Castello é depois em Setubal, 
como cirurgião ajudante de artilheria nº 3 e de 
caçadores nº 1, ahi adquiriu boa fama como cli 
nico, de modo que, ao ser transferido para a guar- 
nição de Lisboa, como cirureião ajudante de in- 
fanteria n.º 1, em 1804, logo o hospital da Estrella o saudou como um dos seus mais distinctos elini cos, é logo elle confirmou a saudação, sendo bri-. axe e notado sempee o seu exercicio hospita 

  

  

  

E” d'essa data que as nossas relações se estrei 

Ea nas as folia qe pa Rae do od Cu 
RR E ORA 
po Ed 
Ret 
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sê É 
asia die do bo do ot À 
a as a q pa ento o Proa pone rf e EaD dep Saens nega Como ae 
do formulario. 
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e DR ce DR 

se honrou de o inscrever no seu brilhante livro de ad 

     

  

  

  

       

  

     

  

  

  

  

  

  

“Temos o moço academico, em todo o pleno vi- 
or do talento, da actividade, do prestimo e do 
bom conceito, e sem desprezar os trabalhos bu- 
rocraticos, à que 0 seu nome ficará indelevelmen- 
tê ligado, dá-se ao estudo da remodelação do ma- 
terial sanitario, que era então a ordem do dia em 
todos os exercitos. Do modo como se desempe- 
nhou d'esta iniciativa, fala a portaria de 25 de se- 
tembro 1874 em que é louvado pela boa dis- 
posição, arrânjo e melhoramentos do material de. 
ambulancia, é mais segunda vez elogiado pelos. 
importantes aperfeiçoamentos introduzidos no re- 
ferido material, em resultado dos seus perseve- 
rantes estudos & aplicação. 

E pois que estamos compulsando as ordens do. 
exercito, para encontrar os louvores offciaes que. 
o nosso biographado tem recebido, mencionemos 
o de 1872, ordem do exercito nº 14, é 0 de 1882, 
portariá de 2a de dezembro, por motivo do bom 
desempenho das commissões de organisação de 
novos formulários, 

A actividade é a avidez do trabalho não desfal- 
Jleciam; O escriptor aflirmára-se já brilhantemente. 
é continuava a manter os seus créditos, iniciando 
em 1877 a publicação do jornal quinzenal Gaçeta. 
dos huspitaes militares, que se sustentou até 
1884, quando outros deveres e encargos de novos 
serviços o impossibilitaram de continuar a assidui- 
dade da redacção. 
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JE ao estrangeiro, ver admirar é estudar os jaz Sessantês progressos da sciencia É justa aspiração, entre todas às aspirações justas e Guilherme En” es conseguia rei] a sêetds vers, com pro- Veio seu e sempre do pair. Synthetisemos, pois Que o espaço não dá para mai, esta. phase, que não é das gnenos interes: Snes, da rápida biographia do nosso amigo: Ir 20 estrangeiro e levar alguma coisa de novo na viagem Selóntfica, ou trazer meia. de novo qt gs da un é vago, É o facto gue ta. “dura expressão acima escript, do proveito pro- Pri do do por AR Encarregado, por nota da repartição do gabine- 16, em 5 de agoito 1878, de tomar parto fo con- Brtsso internacional dd Bygiene & medicina militar Em Paris, evouJhe os seus especines conhecimen- 6% afirmados nas discussões sobre hospitalisação o campo de Batalha é sobre aproveitamento dos agons dos caminhos de ferra para transporte de feridos, que se encontram publicadas no Yelatorio Beral é actas do congressos e trouxe fartas notas & Moções scientficas, para publicar um volume teressantissimo, com O titulo d vida medica das. 

  

  

  

  

    

meado; por nota da repartição de gabinete, s$50 de gov Hi, Para assi o Conges: JS, Reriodico internacional. de sciências medicas, jm Amsterdam apreseou ha ma memo im. Tess, Nouncaia isages. médicas du pétrote, ransetipça nas actas do mesmo congresso, onde Sie residencia de honra de tuna das tt Ee os clemenros para publicar, em coliabo: Jasão, o volume Clarges e reflexos do progresso midi É E 1880, como se celebrasse o congresso de higiene, em Turin, à que pertins doença o. não deixou sis, enviou she P una memoriá impres. , Nas casemes, que é 0 primero Erico levantado TypiiZ a Favor das construcções do” systema Tobaiz à favor das construeções do sy 
  

ju O” nota da repartição do gabinete de 19 de julho. 1881, foi nomeado. reprásentante especial 42 ministerio du guerra junto do congresso medi do gNiE se realisou eim Londres, e a esse congres-| ra Sirseento dus mesmris, imbasianscrpas as atas, La désinfection du ciamps de butalt é q Chase aux trichines, que cra assumpto então Ma teia dos debates scientlicos “Sum rem 28º de gosto 1882, era nomeado, pelá 
Fepartição do gabinete, representante do miniate- 
Se dá Euerra junto do congresso de hygiene, que je reaiou “em Genebra, "é ahi presahiou duas co po tanseriptas nas actas do mesmo congres- Coma Sobre à Moralidade dos exercitoias: 
aa orgamento fcatado “pelo professor Sor. Pa osga sobr Escolas de fermeros, raada 
tofitliment, Gm 1887, foi nomeado representan- Wa Pecial.do ministerio da guerra. ao congresso dehygiene ceebrado em Viento para cliclevou 

  

  

memoria La proplylaxie inernationate di clolespemória La propty ionae Glalira cn. Portuga, “oi colaboração: e dele OS apontamentos pa   
ç a, um largo. volume, sobr Naboração tambem, Afirmações e duvidas TE.08 últimos progressos da hygiene, que viu Rea jugo 0 O aaa ria gem dirá. que não foi farta a colheita pro- 1º 4,258 podemos alfirmar que foi sempre sua mpnelhor parte da colheita realisada em com- 

  

  

  no eda-nos Sespaço, inda quando outras razões 256 impedissem "de fallar de algumas, o prá pare falar, com o merecido elogis, da mel RD qua 
Socumbem, em 1887, foi nomeado delegado da Recedade. Pormpuera da Cruz Vermelha à con Neia de Carlsrube e do desempenho d'essa "Ssão deu conta n'um relatorio, em collabo 

  

"São, publicado pela mesma sociedade 

cab SS, foi nomeado sub chefe da 6 4 reparti 
do ministe Eai 2 ali do ministerio da guerra, commissão em que ag ais decentuadamente Os seus altos cre- 

     de collocado na direcção do hospital de 
     

relêo ficando comtudo à exercer, junto do ci- Nigeito em chefe, as funcções de auxiliar nos ser. Tasha repartição, que d'elle se não podia sepa- 'G2em d'elto podia prescindir. que jp? Sub-chefe da repartição além dos encargos. Estavam inherentes, do de varias commis- 

sões ao estrangeiro de que já fizemos menção, 
doi nomeado, por portaria de 2 de junho 1883, 
membro da commissão de roforma é transforma” 
cão do material sanitario, é por portaria de 16 de dezembro 1886, presidente da domnisão ncar. 
regada, de propôs as reformas hygienicas de que 
necessitava 0 hospital militar permanente de Lis- 
doa. 

Dessa commissão nasceram as duas bellas en- 
fermarias abarracadas, da cérca do convento da 
Estrela, que. se podem mostrar ao estrangeiro, 
como shodelo de todas as conquistas bygienicas, 
ém materia do construcção. 

      

  

Em 1884, quando o cholera, invadindo a Es- para, Dos neaçõo, fi O bo ate blogo 
ado incumbido de organisr o primeiro lazares 
to da fronteira, em Elvas, & depois o de Vilar 
Formoso. Por portaria do ministerio do reino, de 
15 de novembro 1885, foi nomeado inspector 
dos lazaretos, e findo o serviço que durou até fe. vereiro 1886, publicou, em colaboração, três 
volumes, com o titulo Os lagartos terrestres. de 
Sronteiray que eram O relatorio desses serviços. 

Por portaria do 1 de julho 1800, sob nova 
ameaça. do cholera, foi confirmado no logar de 
inspector dos lazaretos, é terminada a campanha da 
deleza sanitaria, foi exonerado d'este logar, a seu 
pedido, por portaria de 11 de dezembro dó mes- 
To annio é louvado pelos bons serviços que pres. 
tou no desempenho do mesmo carg 

  

  

  

    

Nomeado vogal da junta consultiva de saude 
publica do reino, em 1884; membro do conselho | eral de saude € hygiene do município de Lisboa E'medico do peloro de hygicne do mesmô mus nicipio, deu larga attenção ds questões de hygiene Publica, e em especial às que prendem com à va- Fiola e fs de desinfecção, collaborando n'um im- portante relatorio sobre à ereação de um hospital Especial. para variolosos, e sendo relator de um 
antro, importantíssimo, sobre o serviço de desin- 
feeção, de que elle oi 0 primeiro « máis dedicado apostolo em Lisboa. Ambos estes relatorios estão pabicados ; Na, mesma ordem de idéas, instituiu em com- paola de outro collega iluste, O parque vacci. Rogenico, que, áobre ser um relevante serviço pregado À BI ão pao, um modo doque 
Bem conquistado à confiança de todos os me os E a do publico. 

  

  

   
  

.. 
antos serviços não ficaram sem recompensa, 

tiplicidade d'elles, O nosso amigo é cavallciro da 
ordem militar de Nosso Senhor Jesus Christo, of- 
fil da amiga, nobilsima e esclarecida ordem 
de S. Thingo de mérito sclentfico, Itterario e ar- úístico, cavaleiro da ordem miliar de S. Bento de 
Avi Bondecorado com à medalha militar de com- 
artamente exemplar, cavalleiro da antiga é mui- 

Eb nobre ordem! da Torre. é Espada do Valor, 
Lealdade e Merito, pelos bons sérviços prestados 
na organisação e Inspecção dos lazáretos terres- 
tres, agraciado com à cruz de segunda classe de 
merito militar espanhola, destinada a recompens 
sar serviços scientíficos especines; official da (.o- 
rõa de Férro, d'Austria, official da ordem de Car- 
Tos IT de Espanha, conmendador da Ordem do 
Nichan do Egypto, condecorado com a cruz de 
membro da Sociedade franceza de soecorros à 
feridos militares. ' 

“Tal é 0 funccionário, que vae hoje occupar o 
sto de honra de director do hospital militar de 

Esboa. 

  

  

.. 

  

A larga e superior diresção dos servi co-tastrenses, "na commissãio da repartição espe- Ei do rsinisterio da guerra, reclamava. sua co: operação ilustrada: 6 reflectida mas, a direcção db princi estbelecimento nococonnial do exer- ER inha os elhos postos na sua aptidão e exces Pelonnes' qualidad: : Clinieo distincíssimo, com especial e saperior auctoridade selenihe, hygienista, à par dos mais antes Proerd O HETSO dA E ajusta desta omiupotente ieencia, com largo é fanio dos aitecimento de todos os serviços spin cone. 

  

     

  

Jiador e recto affavel mas tenaz, benevolente, mas discipinador, dotado de notavel bom conselho, de Taro juizo prudencial e de amadurecidas prendas de reflexão, tendo a estima à admiração de tos dos os seus colegas, em todas as categorias dá escala hyerarchica da classe, tendo a plena con- fiança dê todos os nobres ministros da guerra, de todas às situações suceesaivas, tendo 6 prestígio do bom nome adquirido por mais de trinta ânios de brilhantes serviços, à sua direcção vae ser Uma cjevéra eiumpha com aeresontamento ds suas glorias e largo proveito da gerencia hospitalar É Que em bo hora vê pará a sua novo coma: são; é que só encontre flores no caminho quem espinhos não pode encontrar nele, que tudo é facil e tudo se facilitará do funecionanio de tão levantada esphera intellectual, de tão subidos crer ditos sciemtiicos, e de tão erguidas qualidades de coração é de caracter que fazem julgar pequenos os melhores e deixam envergonhados pelós exemplos de lealdade os que de mais Jeaes se desvaneesar | “Taes são os votos de um velho amigo, 
A. Mi da Cunha Bellem, 

DUAS PEÇAS PORTUGUEZAS 
A MORTA — A MOIRA DE SIL) 

  

    

Como nfuma das suas vltimas chronicas pro- meiteu, o Occinexrr dedica hoje as suas Musras qões do duas peças originaes. portuguezas que âuasi o mesmo tempo se deram no theatro de D. Maria emo theatro da Trindade, ambas cota idoso é justissimo successo, ambas dando frame des receitas nos teatros, mostrando assini que ainda não empallideceu, felizmente, a boa strála que nestes ultimos tempos tem protegido à nossa Iteratura dramaticas 
Descjariamos consagrar a essas duas esplendi- das peças, que em generos diferentes São ambas tão motavei é ambis tão portuguezas, um mina o estudo critico, como elis merecem, mas as condições muito restrctas do nosso jorial brigas os 2 mira ma Simples nos artigo, que eve acompanhar as. gravuras que hoje poblicas mos raio & Morta é Air de Sie 

  

  

  

  

  

Mokra. 
É o tarceiro trabalho de grande folego dramatico que apresenta em scena Lopes de Mendonca, cuja estreia theatra foi um grande triumpho-u mas 
gnifico drama, em um acto, A noi, de que em tempo demos larga noticias é os altos creditos que O Duque de Vigeu deu ao seu auctor, são corrobos 
rados, acentuados, pelo brilhante triumph alcam: 
gado por esta sua ultima produeção. 

Lopes de Mendonça. de quem o Occexre já publicou em tempo o retrato e a biographia, é um notável pocta doublê d'um auctor dramatico de 
Ou talenro onablssino apraz-to especial: mente nas granscs sitiações tragicas, nos grandes lances dramáticos é em toda à a obra Hheatral sa por Vezes um sopro Quasi shalkspereano que dssombra e que deslumbra” e dBi o grado aee cesso das suas pecas, diahi o grande “exito da Morta, que teatralmente pode não ser uma boa Peçê ip eave) mas que dem ima stasões mi gistraes, como por exemplo à do 4º acto; quando Pedro 1 toma Babel pela sombra de lanézi que é de um effeito enorme, um desses achados, eómio à carta da noiva e que 36 àos previlegiados talentos E dado encontrar. 
Se a critica tivesse o direito deincrepar um aue- tor por tratar taf'ou tal assumpto, em vez de Ihé correr apenas o dever de analysar como ell tra- tou q assumpto, que escolheu, com certeza muita ente, é nós com ella, perguntaria a Lopes de lendonça porque estando “o. pé, dum drama dtamor dos mais dramaticos, dos mais commoven- tes e dos mais vividos—os tão celebrados amores de Ignez — deixou de parte esse drama tão inte- Tessânte para ser posto em scena por um drama. furga da sua força, porque desprezou essas tres figuras que a Hitona lhe oferecia Constança, Jenez e Pedro, para ir basear o seu drama num episodio muito secundario — o romance do escu deiro com a mulher do corregedor-—e apresentar nos só depois de morta aquelia que em vida deu á historia portugueza um dos episodios mais gra- ciosos e ao mesmo tempo mais tragicos que po- 

dem tentar a penna d'um auctor dramatico.. 
À critica porém não tem o direito de fazer es- 

sas perguntas. Nada tem com o assumpto que o 
poeta trata, Só, tem com a maneira como elle o 
trata, & Lopes de Mendonça tratou-o esplendida- 
mente, tirando d'elle todos os efieitos, que podia 

  

  

  

  

  

   

 



as ê O OCCIDENTE. 
        

  

THEATRO DE D. MARIA II 

  

    
1 Affonso Madeira, (Brazão) e Catharina Torre, (A. da Silveira), na 3 * acto, — 2 Lourenço Gonçalves, (A. Rosa). É 

“—3 D, Pedro |, (J. Rosa), monologo do 4.º acto. —4 Estevam Lobato. (J. Costa). O judeu, (F. da Silva), 2.º acto, — 6 Petintal, (Pinheiro), 2.º actos 
— 7 Scena d'apparição de Izabel Torre a D. Pedro, 4º acto. — 8 Final do 2: acto. 

A MORTA = 
(Desenhos de L. Freire ' ú ” 

 



O OCCIDENTE. ag 
          

THEATRO DA TRINDADE 

            

1 Lorjó Tavares, — 2 João Guerreiro da Costa. — 3 Pedro, marinheiro, (Queiros). 
— 4 Affonso é Sol, (Portugal e Blanche). —5 Intendente, (Siva). — 6 General Al, (Augusto) — 7 2: acto 3: quadro. 

A MOIRA DE SILVES 
(Desenho de L. Freire) 7 

ga



3o 

  

  
          

tirar, apresentando o rei D. Pedro sob uma phase nova, deixando em paz o principe amante e 0 rei 
vingador, para nos, mostrar o homem devorado 
pelas saudades e pelos desejos, mystico e sensual 
do mesmo tempo, que do pé do. tumulo da sua 
lgnez se abraço como um satyro lascivo a uma 
mulher em quem acha parecenças com à sua que- 
da morta, : à 

Para nós 0 defeito principal da nova peça de 
Lopes de Mendonça é de ser muito pesada dê não 
cer a alegrar aquelles longos cinco actos, em que 
dia bellezas extraordinárias, uma nota jovial ou pe- 
Jo anos Suave, tanguilar boa. À 

Depois à peça passá se quasi toda à noite, com a quad sempre de escuras, ou alumiudo por 
randões funerarios; pesa sobre toda ella uma at. 
mosphera lugubre de coveiros, de caixões, de fo- 
Eueiras e de Supplícios, que a torna lunebre, tetri 
Ca, mas que não obsta ao grande efleito que pro- 
du, ao brilhante e justissimo suecesso que alcan. 
Go todas as noites, No desempenho destaca-se pelo estudo magis- 
tral que Fez do seu dificilimo papel o ilustre actor 
João Rosa, um consumado mestre da sua arte, 
impeccavel'de correcção na interpretação do seu 
personagem — D, Pedro L, 

Brazão, Augusto Rosa, Ferreira da Silva, Cesar 
de Lima, Virginia é Amélia da Silveira represen- 
tam os seus papeis com a sua festejada competen- 
cia. artística e Joaquim Costa, merece uma men- 
dão “pecas ima pela maneira briliute Como 
desempenhou um pequeno papel, fazendo-o valer 
muito, e evidenciando mais uma vez o seu nota- 
vel tulento comica. 

  

  

  

         

      

  

  

A respeito da 
Mowa De Suves. 

o suesesso enorme que o publico lhe tem [cito na “Trindade, em repotadas enchentes, faz melhor do ninguem o seu elogio. aÃ Moira desses É uma ong o graciosa en ja do Algarve posta em operctia por dois algar. vios de muito tileno é —Lorjô Tavares, o Nbrete tista e João Guerreiro da Gosta, o maealro. 

  

  

  

Lorsó Tavares 
é natural do Algarve é ha poucos annos que está emLisboa. & E E 

E” um bello € sympathico rapaz, cheio de talen- 
Um esplendulo caracter que 

iãos te todos aquelies que d'le se     

  

“avares veio para Lisboa e entrou logo 
no jornalismo, evidenciando-se para os seus coll- 
gas, que não para o publico a quem custa muito à. 
descortinar individualidades no trabalho anonymo 
do jornal, pelas suas notaveis aptidões de escrip- 
tor, a começar pela sua variada e solida llustra- o e a terminar na expontancidade enorme com 
que elle escreve, espontaneidade que não exclue 
a elegancia nem a correcção. 

Para muito mais do que para fazer quotidiana- 
mente todas as secções d'um jornal noticioso, o 
talento de Lorjó Tavares começou a affirmarise, 
em varios contos — dos quaes o Occioexte publi. 
cou alguns—contos que se distinguiram pelo seu 
Sabor original é pela sua forma elegantemente lit- feraria, em varios artãos criticos de maior oleg em algumas poesias de notavel valor, até que 
nal se revelou brilhantemente sob a phase d'au- ctor dramatico na Moira de. Silves, uma estreia que foi uma sagração. — 

Nesse trabalho Lorjó Tavares teve um bello companheiro, que à morte lhe roubou antes do publico ter galardoado com uma ovação triumphal esse seu bello lavo, Esse companheiro era um intimo amigo e pa- tricios 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

João Guenneio na Cosra 
  

Filho d'um musico distinct de Lagos, terra em. que nasceu, irmão d'ontro musico, que é actual mente mestre da banda de infantéria 2, João Guerreiro vivia ha doze annos em Villa Real de Santo Antonio, desconhecido e ignorado, fazendo, “umas musicas faceis. cuja voga não transpunhia os 
limites da sua villa, não passava além do circulo 

  

limitado dos seus amigos, mas tendo Tá dentro, $ a iluminal-o o fogo sagrado da arte Lorjó Tau 
Fes, que era um dos seus intimos e que conheci 
ossãs suas tentativas musicaes feitas a brincar 
adivinhou n'eile o maestro, e obrigou-o a fazer à 
musica para uma operetta que ia escrever. 

Guerreiro aceeitou o convite, ou antes obede- 
ceu à ordem. p 

Fazer uma operetta ! Morto por isso estava elle, 

    

   

mas tinha medo, desconfiava de si com a modes- tia que caracteria todos os verdadeiros talentos 
“ Meiteu mãos. à obra e começou a compôr mu mio para a Afoira de Silies, mas. shm para uma outra. operetta, um a proposito da questão ingleza, que Lorjo Tavares eserevera sobre o joe- Ih logo dias depois do ntimatum “Não ficou contente com esse seu trabalho, Lor- j Tavares. Rasgou-o é fez então a Moira de Sil. ves, de que Guerreiro tambem gostou muito mais 

que do primitivo libreto : Ôs mumeros de musica que ia escrevendo ja-os mandando para Lisboa à proporção que os fazia Lorjó Tavares mostrou-os à alguns entendedo- res/de musica, 
Tiveram logo um sucsesso ; era a revelação de um verdadeiro talento musical. A Moira de Silves foi aceeite ma entrou em ensaios. Guerreiro ficou radiante. Mandou fazer fato para clle « para sua mulher virem 4 capital assitir á primeira representação da sua primeira obra : mas nisto vem uma pnéu- monia é mata-o em tres dias, quando ele termi- nava precisamente o ultimo trecho da Moira de Silpes 1 “Tinha 37 annos o desgraçado rapaz ! Era bem Cedo ainda para a morte vir, mas veio & Guerreiro desceu ao tumulo duas nóies antes da Mira de Sibes o Rvantar ds regiões gloriosa 
O publico fez completa justiça à Moira de Sil ves, applaudiu-a embusidsticamente, é aplaudiu a musida em que ha trechos notabilissimos, como o adre oseo do 2º aeto, O côro puertiro, à valsa do, 1.º acto, applaudiu'o poema, que. feto por um debutante, parece feito por mio de me fre, em que ha dede o principio ao fim o interes- ey sem “o qual, se não pode sustentar uma obra iltasral, em, que ha a nota comica casada habil- mente à nora sentimental, o que é uma das gran- 

des dificuldades. em theatro, em que ha typos peffitamente estudados “como O do mar Nnsitano, uma verdadeira crenção, e em que ba situações de primeira, ordem, como a do final do to, que decidiu do grande exito da peça. Os artitas da, Trindade representaram à Moira de Silves com um talento, uma dedicação e uma Dea postado Superiores a todo o ig 
tenta de principio à fim com um notabilsamo ta- lento Jonquim Silva. é magnifico, n'um papel co- 
mico engratndissimo: Augusto, Diniz, e Portugal, excelentes nos seus papeis: Amelia Harros, impa: gavel uma velha moira poctica: Blanche Mer: Sedes muito bem na parte musical, muito discre- tas na parte da representação sectica, 

“A Mira de Silves, muito bem posta em seena, muito (bem ensainda por Leoni, elegantemente vestida por Carlos Cohem, que apresentou alguns Gostumes, que. são verdadeiras. obras primas no Genero, teve, tem e terá ainda, por muito tempo tim extrnornário Suceesso, que firá vontade a ou- aros Scriptor e à outros maestros de tentarem enero, e à empreza de deixar as. traducções pelos originaes portuguezes. 
R 

TEA ET SEER 
AS NOSSAS GRAVURAS 

O RE DO HAWAII DAVID KALARAUA 1 
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one dna DO ae O 
mento do rei David Kalakaua, que desde 1873 Mi tea Ra 

lilo, que falleceu a 3 de fevereiro d'aquelle 
unno. o 

David Kalakaua 1, nasceu em 1836 e descende Renas o e do fo Seus bolas bc fio Magal ent ebo. 
sequencia do seu antecessor ter fallecido sem Ra É Sr seio, pré, ato di bom eotdo 

cs e 

  

  

  

“o viver do povo. 
Para bem se avaliar da influencia do rei Kalas 

ava nos costumes é civilisação do Hawaii, bas- 
tará dizer que este paiz ainda ha pouco menos de 
um seculo, vivia em estado selvagem, sendo O 
assassínio & o roubo a sua feição principal porque 
sra conhecido de alguns viajantes que tinham a 
infelicidade de ali aportarem. Os hawaianos ado- 

  

  

ravam deuses terriveis a que socrificavom seus iemãos, andavam nus, desconhecendo as mais ru- dimentares nocões dê civilisação. Ralakava, ainda teve que modificar parte d'es- tes costumes selvagens, que Os seu antecessorcé não poderam, banir dê todo, teve à satisfação de “vêr durante 0 seu governo, O paiz entrar em uma nova phase, que Mão deikou de merecer as aymmpathias da Europa. Portugal tem uma boa parte nã moderna civil sação ds, ilhas de: Sandwich, na imigração de a grande parte de seus filho para aquele paizs &"é Certamente a colonia portugueza a mais im portante que ali vive e a que mais tem concor. 
Kalakaua foi. educado ma Europa, e por isso 

levou para, o seu paiz as ideias relormadoras que renhsou, Fe varias. viagens à Europa e à Ame- rica inglera no sentido de estreitar relações, es. teve em Portugal em 1881 sendo recebido por 
Sua Magestade a quem pediu um representante português para o seu reino. Eru casado com à rainha Kapiolani a qual lhe não deu sucessão, pelo que é herdeira do thro- no Lydia Hamaliaeha irmã do rei lalskawa, 7 O que ha de mais original ma vida d'este rei é o eileter querido vender os seus estados para se Fetirar à via particular gozando às rendas. Tendo feito neste sentido uma tentativa em 1881 com os Estados Unidos, que não deu resul: 
tado, voto limamente à fre novas propostas 
não Estavam em melhor Caminho e foi esa ligencia que a morte o surprehendeu, poupan- do-lhe assim mais uma desilusão. Po 

  

  

  

  

  

  

    

(Continuado do nº 435) 
Não maldigamos. portanto, a poesia. Que será de um povo sem poctas seo, sem Iyras que lhe 

traduzam 0 sol alegre da consciencia, a sombra 
pesada dos lutos, as. suas desesperanças, os seus. 
Tisos e as suas Grueis dóres? À Biblia reicre de 
como. 08 anjos se enamoraram das filhas dos ho- 
mens, é à morte d'estes pelo diluvio, Se não exis tira. Um grande Iyrico antigo, O sabedor Moysés, 
hoje, nem disso Tariamos poesia, e tal gente, e 
mo às bestas feras, se iria de nossa lembrança. 
sem encantamento. De modo que, até dos maus. 
nos lembramos, e benção xo grande historiado 
ota, por abrir em nossas almas a compaixão 

Para” os maldictos. que. se foram, castigados, po: 
bres delles, por um Deus cruel, que se quiz sô 
com os bons! Tanto de dramas, tanto de lagr 
mas, é não vir quem os ponha Em uma de ala- 
Dastro, para nossa compuneção e sentimento | Ai 
do que seria do mundo, sem elles, os poetas ! Se o batalhar das vastas olicinas, os enormes cen- 
tauros ardndo os mares, as. locomotivas pelos 
cainhos, as assembléis tumultuosas — se tudo 
isso, ás vezes, qual kaleidoscópio brilhante, nos en- 
leva, — é porque 0 sol, à Bgua, à voz, o azul, & 
civillação, quaes poetas, nos fazem vibrar com 
suas Iyras, que ora sé chamam luz, ora som, ora. 
tinta, ora satisfação; e tudo é poesia, mestmo & 
quietude da morte, maxime se a palavra humana, 
cadenciada, rvthmada, cantada, nos prende O 
animo, aecordândo e fazendo brotar as flóres, que 
Em todas as matérias se criam, mesmo nas rui 
nas, decomposição da materia, é que ainda, não 
rarô, teem om, lamento, protésto e ais sentidos | 
Sendo assim, pórque castigar o pocta, tendo-o em 
menos ? Andues fazendo. historia com as canti- 
gas populares, querendo ahi vêr o sentir do pov 
Com as. musitas. ogrestes, querendo ahi encon- trar a sua melodia + com Os contos da atira, de-. 
Sejando ahi vêr a sua imaginação; — tudo porque. 
anhelaés pelo monumento vivo, à creatura huma. 
ma em seu delito de crenção, que desejaes sur. 
mehender em flagrante. Porque, à criticos e s 

Bedores do mundo, não haveis de escutar attentos 
a Iyra do pocia, que, em dado tempo, vibrou com. 
Os “choros. é ais sentidos e gritos alegres, de uma. 
eração que ámanhã descida ao tumulo, só isso 

árá de si, como à fôr deixa o perfume ? 
Houve ah? um homem, que à tantos encantou 

emquanto vivo, e depois de ido à tuntos que vie. 
ram pós elle, é, posto que o vissem, qual luctador. 
má arena, esgrimir impavido, e terço luctar braço. 

a braço com os mais ardidos é valentes, — d'esses. 
feitos nada se recorda hoje, senfio seus versos, 
onde se conversam paixões, desenganos e vividos 
amores, e à descripção de mulheres amaveis, que 
o tempo comeu, € só qual luz immortal, ficaram. 
durando na fórma harmoniosa dos versos que 0 
poeta lhes escreveu e consagrou ! “Tal a força da 

     

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 



O OCCIDENTE. 
              

E 
Boesia, que até consola e entre vicissitu- Um dia, no momento derradeiro. kespeare, nesse drama define de tal arte os do Regi, ue até consola e entetem, em visits. Um dis no momento derradeiro, peare, i/esse drama define de tal arte os dois 5 das que prazem aos deuses, es Que nella não ct. Deinernos, OS, Pois, or o Moiso, poctá, Que ele, mesmo. ria eres pulbicas teve voz fara às angusias grandes, é les del o sea pler 
atada, chorada. Deu d paixão poblics o deja” fogo do inimação, que melhor d que el res. é momento nisguem soube pintar. 

  

  

Iv 

reparo pois prsemuir A iviliação, hojenão “gateja admrações, nem preço ou logar, à qual- guer dos seus obreiros de talêno, quê, em dado giso, lhe foi voz, critica, ou inspiração. Raymun- do de Bulhão Pato, ainda que viesse do sentir do Teado do seculo, não se quedou ahi, esteril poc- Ja descrido ou satanico, como tantos moços do jéu tempo, que fizeram” hastilhas as lyras, por isomprehêndidos das turbas, Esse não foi: nem foeta descabeilado, nem gasto, nem aborrido. o viver. Mesmo quando a melâncolia, airosa & Bensativa, ilumia seus versos de rouxo-claro, qual Rmsrantho do outomno, ainda então encontra rimas expontancas, naturaes, para a dr ver- adira. E é bastante ouvir 0 testemunho de seus Versos ; 2 pis ij a 

  

  

Siltavadhe tran, ás ondas sto. moren Boca breve, mão peguena Pêmais pequeno: 
Saltava-lhe a trança, ás ondas, Negr Os olhos... Ai! — dois luzeiros 

Que ningem pinta ! 
   

dobre as espaduas redondas, uando rompia a bailar, om mais sal que tem o mar, itava-lhe a trança, ás ondas |   

ora canta, coitada ! é olhos num mar de pranto !... “jam como é triste o canto | 
BErA: va má aa leu pas um E bina me bem o soube, inda vivia Mas logo depois morria   

  

20 carro, que leva os mortos, Eo mi SSsOa por aquis a pae é má lá jam... Tam os dois abraçados, 
Que eu bem os vi! 

   
“Ai! De quem fica no mundo Inda pequena, 

mM pac nem mãe, toda a gente Deve ter pena'! 

  

   
D 

Ne! Caridade — ó senhor ! 
pDaE uma esmola à orphásinha, 
Mis, Dae morreu fuzilado | 'à mãe morreu de dôr | 
29 sarro que leva os mortos sb por aqui; E o meu pas mica fam | im 08 do abraçados Que eu bém Gi vila 

Tenho. A minha Abis enterrada n'um canteir Camo a on panhera das caçadas mo bati o asone é dj qnd Comte cA de”, inda mais mansa que um cordeiro, Aando gljttem simulou dar-me pancadas, ruenise he ás pernas, ás dentaias “lenta e feroz como um rafeiro | 
pas 
Euaão rormelto uciady as Cartões Ctasiigo cd do 1868: Apa do PAR Te; À minha Lido pe João” Mt da 

A minha companheira das caçadas, 

  

Tenho-a alli; enterrada m'um canteiro ! 
N'estes versos, que vimos de copiar. trasbor- 

da o grande rio da emoção humana. Sentado nas.    
suas margens, se o pocta, ao modo de Tacito, por vezes faz historia dos acontecimentos, é os 
dramatisa e castiga, por vezes tambem lhes dá a 
propria Commoção, que transfigura O incidente 
Sinistro, ou insignificante por vulgar, em drama 
maravilhoso. Tal o vemos ; é com estes predica- 
dos elle inflorece seus livros, mesmo “quando 
transfere para língua materna à personagens de 
outras literaturas. O Hamlet e O Mercador de Ve- 
nesa, de Shakespeare, o Rty- Blas de Victor Hugo 
à Grasiella de Lamartine, cujos versos finaes edi 
tou nas, Flores Agrestes, e Paulo e Virginia de 
Bernardin de Saint- Pierre, correm hoje por todas 
as mãos no idioma portuguez. Recommendá-los 
seria desnecessario. Seus personagens são cosmo- 
polias, porque existem na vida real com suas phy 
Sionomias trágicas ou graciosas, à que Os grandes 
sonhadores tão apenas deram à sua poesia. Não 
pertencem a uma litteratura, são de todas elas ; 
E bem merece o escriptor, quando lhes deu o 
cunho da naturalisação, so vestir lhes os enfeites 
é trajos da propria. lingua. À crítica certamente 
poderá inquirir se 0 escriptor, procurando a forma 
nais harmoniosa da linguagem-—a rythmada, que 
a fez semelhante musica, a do verso, —a0s dra- 
“mas, de um outro poeta extranho ; se não descue 
Tou à indote dos séus heroes, à acuidade de suas 
aixões, à expressão de suas physionomias. Mas, qui não sabemos que responder. E venha pará 

explicar o nosso indeciso, o maior personagem de 
Shakespeare : — Hamlet. Bulhão Pato tradoziu 
bem, ou traduziu mal, aquela tragedia do sublime 
sonhador ? Não sabemos. Dar o mais possivel da 

isão de um outro, é alguma cousa. Dá-la por 
completo 7 Então mais valeria ler o original 
Esse mesmo, porém, vê-lo hiamos com a nos 
sa visão, e ao lado de nós estão os commenta- 
dores, que dirão o contrario do que vimos; Passa- 
seo drama de Hamlet no seu proprio cerebro, co- 
mo quer um escriptor hespanhol ? É aquelle dra 
ma a crença nas penas eternas, poisque seu proto- 
gonista não mata o padrasto quando este reza, por 
que assim talvez se salvasse, é elle quere-o vestido 
É calçado no inferno, isto é, morto em peccado ? 
That is the question :— talvêz UE apenas o Ham 
jet a imagem da natureza humana, imperfeita, 
que jámais chega à cumprir seus desejos cabal: 
mente, porque desabafa em invectivas, em pala- 
vras, svorids, mortás, morids, — em calculos, em 
hypótheses, em desculpas, hesitações, duvidas, 
activa pelo, pensamento, "negativa para à acção, 
Sempre vacillançe, e à quem só o perigo, o ensejo, 
as circumstancias, vencem, obrigam, demovem 2 
Será elle um homem que se finge louco para sal- 
vara pele? 

Será tudo isto 
Shakespeare não no-lo disse, E toda- 

via tantas feições da mesma individualidade se en- 
contram m'aquella sublime tragedia ! Assim, um 
traductor só póde dizer-no» o que elle proprio 
yin5ço ms que pode fázer é conservar o p/o, 

êi-o para uma outra lingua com a sua verdade. Ee não é um homem, é uia reunifode homens; 
não é aquelle ser vivo, é um ser vivo € phan- 
tastico d uma: — vivo, porque lhe encontramos 
as paixões nostas conhecidas phantastio, porque 
Shnkespeare o ereou com à sua poesia: então é ho- 
mem e espirito. Obteve o poeta desenha-lo d'esta 
maneira | Deu-nos o semblante, descórado, in- 
quieto, sombrio, d'aquelle tenebroso sonhador ? 
Nem sei; não o podemos saber. Pura talaílirma- 
ção, era indispensavel que, dissertando largamen- 
te, Concluissemos pelo nosso juizo, e dissessemos. 
em que o traductor, delle setinha approximado ou 
afastado. Não assim succede com o Mercador de 
Veneça. Ha ubi duas figurass notaveis — Porcia 
e Shylock a primeira sorridente de graça an- 
tiga, ereada do pé de um mar azul, sem más pai- 
x8es, porque nunca se lacerou no agro dos sofri. 
mentos, crentura. angelica. e humana, que se 
verte. com inigmas, é é formosa como Helena, é 
tem a saude alegre da renascença. Tal espi- 
Tito encantador. é grande ao centro dos astros 
Pequenos, que, iradiam na sua orbita, e só en- 
Contram “a noite tenebrosa na alma escura de 
Shylocik, um israelita carregado da maldição dos 
seculos, e que sé iria santo d'esta vida, sé devo- 
fase O coração de um homem da raça contraria 
é perseguidora. Que grandeza n'estas creações 1 

À Felicidade e à adversidade cotejando se, respon- 
dendo-se, com ais tristes à sorrisos alegees, com 
Sombras a raios, de sol; com a paixão do odio à 
paixão do amor! À antithese tão propria de Sha- 
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personagens, que se nos afigura elles poderem Viver em uma outra lingua, sem que a um desmaio à violencia do odio, é a outro à serenidade de deusa, É em verdado, à obra em verso de Bulhão Pato, obra notavel em sua interpretação, é da melhores do nosso poeta, pois tem à lorça Ue um original, é egualmente. tum trabalho de erudito, Estamos olhando à traducção notabilissima de lustre hespanhol, Marquez de” Dos-Hermana Pois bem: leva-lhe. vantagem a do pocta porca: ez, 
E (Continúa) 

  

  

   

Conde de Valenças 
— esmaga 

HISTORIA DO CERCO DE DIU 
ron Loro be Sousa Courixto 

(Continsado do numero 485) 
um 

Quantas vezes, no decurso da leitura das dra: maticas narrativas de Lopo de Sousa Contar me surprehendi a imaginar, a tentar roconstrar na phamtsia o meio, à vida familiar do heros de Diu, em Santarem, na sua casa, onde clle à volta de longas e agitadas viagens atravez dos mares da India, é dos não menos encapellados e perigosos da vida, reunia em roda de st 0s seus oho flies ju todos honraram o nome já ilustre, que elles ihes deixou, limpo & glorioso ! Ahi na sua grande cadeira despaldar de Flandres contaria elle aos Seus € aos amigos conterraneos, que o visitassaos sm episodios a su, Mad, Com Córes raé vivas decerto do que as Que eve na suá pensa é ahi, mum ou nfontro lance, as cicatrizes Has Ver das que: recebera, € às Suas armas, q sua espada, a Sua couraça, viriam depôr dar testemunha cos às suas mossás, e com a sias laminas Falcadoo, do valor do soldado, dos perigos que alvontars” quando. na brecha Gm Diu, cruzava 4 sua fançi com os cortantes alfanges dos mamelukes, a 
Como essas lições de historia viva, por assim dizer, deviam gravar-se indeleveis. nt 'memon dos Que às ouviam narradas, representadas velo proprio que à elias assistira, é maias tivera parte, “que, homem do seu tempo, dessa Forimot Rg? aBcenç, tão latina, podera dize 5 4 modesta e não obstara, — quorum pars magna fact Ilíada lhe chaos noi E não Cambiciaso O nome, que seria elle pequenb para toda a epopéa portugueza, que durou não. dez annos, coro a rega, mas, cento e cincoenta, € não se combates Em volta duma só cidade, ms, à um, tempo eae quatro partes do mundo | No. prefácio do. editor diz este: « Lopo de Sousa Coutinho tem à gloria de ser o progenitor de um dos nossos” primeiros, senão & primeiro estylista portuguez — o amentisimo Fr. Luis de o Valente fidalgo pode bem tom casa gloria: Que era homem de altos espiritos artes faco, alem do que escreveu, a educação que deu aos geus oito filhos, que todos fez sentar nos ham cos da Universidade, sem exceptudr O mais velho, o morgado, herdeiro da sua cast, à proposto do qual, quando The censuraram tel.o nanindo ese tudar como os outros, elle replicou, indignado : — Que mal me fez ele, para euo deitar ignosanicH ênvinvando, não quiz contrabi nove amido” não, embora o instastem para isso, “e dizendo quê não queria dar madrasta a tanios Alhos cor doe estava, casado, é ainda menos faser esta forte Sua mãe, com a qual viveu em suma pas Em lances de vida domestica estes dois rasgos, contados por Barbosa Machado, pintam mos bo luz, à figura do varão ilustre! Que fora ui leão no6 combates, é que, respeitado ta core, é ate: dido com particular distincção pelo proprio. rei, hão quiz para sb em paga dos sehs Servicos à pa” iria, senão a honra é à loria de a ter bem ser. sido. 
Lopo de Sousa Coutinho morreu em Povos, desastradamente, a 8 de janeiro. de 1577; 40 apear-se do cavállo que montava, sahiu-1hoa és. pada da bainha, e enterrou-se-lhe no co: po, ma: 
e logo. oder-sécin dizer que aquella espada, cuja folha faiscara, por ventura, nas miãos valorosas do venerando e heroico guerreiro em Diu, rompendo pelos peitos às armaduras dos turcos no famoso Cerco, quizera com este golpe inesperado li- vral-o da vergonha de assistir, no ultimo quartel 
da sua vida, ao desastre d'Alcacer Kebir, e de vêr — suprema humilhação ! — os estandartes hespa- nhoes entrarem em Lisboa triumphantes, é tre- 
mularem nos logares onde sempre tinha alvejado. só; ativa, conquistadora, gloriosa & temida a sua dandeira branca das Quihs | 

(Continua) 

  

  

  

  

    

      

  

  

  

  

  

  

  

Zacharias d'dça.
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O OCCIDENTE. 
    
  

O ULTIMO CONDEMNADO 

A mulddig/is, pouco à pouco; enciiendo 4 práe ca, ão centro ds qual se levantata o cadaalso, é inômentos depois, chegava o carro conduzindo/os Gondemmados: Eram tres. a e Dois rapazes, que tinham feito parte d'uma qua- 
arilha. de ladrões e incendiarios é um velho, sui barba, branca como à neve, emoldurava o rosto enrogado pelos amos. Aceusavamno de assassínio , apesar d'ele di. zer que tinha sido em defeza propria, o tribunal não o entendera asim, e condennaraco à pena ultima. O carrasco recebeu-os impassível sobre o ta- blado, como homem costumado áquelies misteres, mas, pesar da sua impassiblidade alguem notou que ale etava comido e que aqu éra puramente na aparencia, que á dentro, uma dor intima, lhe atormentava'o espirito: O sol começava então à appare- cer no orisonte, vindo espregalcar se. por sobre. Os beiraes dos telha- 
dos! fronteiros, até reler os seus. rajos, na meia lua da guilhocina, da qual'sniam refexos capazes de ce- Ar quem à Hrasse. “Os condemnados subiram lenta más corajosamente sem que a mor” ta os asmigtasio. [oi gado O primeiro, um dos = azes, À prancha fatal e 0 cuteio 
Cai, Iazendo-lhe rolar a tabeçã. O segundo, teve egual sorté À multidão, cá em baixo, enthu- siasmava-se do ver os borbotões de Sangue que saiam dos corpos inani: 
mados, & dpplnudia O carrasco. Este partia não dar atenção ao No Se passava na praça, más não. desvie a” a vista do velho, que imo passei como vira estatua, sestia Passo à passo todos os prepáratvos da execução dos seus companhei- ros té que lhe coube a vez, À miltidão calou-se ante aquela. figura veneranda é mais de vi Aividuo voltou a cara para não vê Sortar uma cabeça tão digna de res. Peito: Caminhos sem vacilar dio é prancha, € emquanto os sjudames 
do executor da justiça tratavam de o amarrar solidamente ele soria, Gomo quem tem a constiencia tran: qquila e para quem a vida lhe é pu- Tamente indiferente. O carrasco chegou-se ao condem- nado é murmoronhe baixo, ão ou- vido, algumas palavras que só elle percépes, 

T Gumpre o teu dever, fi a uni- ca resposta do velho 
Então, o Executor fo, cambalcan- doyencosta-se ao braco da guilho- tina onde extava a mol, espérando je Os ajudantes acabasbem a tare- à, é dali a pouco 0 corel caiá Pela terceira vbê. 
Ão mesmo tempo, uma gargalhada infernal cor- tou o espaço é er tom que di multidão recuassé assustada: 
O carrasco tinha enlouquecido ao cortar à ca- beça do ultimo condemnddo er uearrando-a pe los cabelos, deitou a correr po? ah fóra gritando ao mesmo tempo: 
— Deixem passar ! Deixem passar ! É meu pae ! qeu pás Ab ahi CRIE A 

  

  

  

  

   

  

  

  

Ricardo de Souça. 

  

REVISTA POLITICA 

Jima serenidade aparente envolve à politica por- uguesa, serenidade que mal encobre 08 rec, ls, que se abrigam no seio da meama poli      
tica. “A imprensa dilue ; 
fundo, na benevolência, mito, Para agree, 

  

ia, nos seus artigos de 
tan?    porque é sempre para agradecer um saer 

que aquelle socego. 

to mais quando elle tem o fim altamente patriotico 
que a causa publica n'este momento reelam. 

E; a vantagem de no ministerio se encontrarem 
ministros de todos 0s partidos monarchicos, e ape. 
sar do mesmo ministerio parecer queror formar um 
patido sen, visto querer faser umas cleições sus, 
esse desejo feárá de bocea aberta, porque nas elei- 
cães das comissões de recenscamento a turma foi 
generosa para todos, menos para 0 governo. 

Parece que isto deverá ponpar no mesmo gover- 
no o trabalho de consultar o mesmo paiz atravez, 

nn, é tanto mais desnecoscaria so torna essa 
consulta, quanto é certa à benevolencia com que os. 
partidos promettem acompanhar o governo na ca- 

Se o actual ministerio «o formou com os diversos 
partidos, para todos do necordo se auxiliarem mu- 

Toa solução das graves questões de poli- 
ional e de finanças. que assoberbam o 

que acjam essas questões terá cum- 
ão, 

    
  

  

  

  

  

  

    

  

O REI DO HAWAII DAVID KALAKAUA 1 
FauuecaDo em 21 De Jaxiiko DE 1891   

isso não é fucil perceber em bon logica a razão do Nemo querer Pizor uma nova camara, 
“E ato o que n imprensa. tom manifistado com 
respeito é falada dissolução do parlamento, é que 
68 aqui reproduzimos com toda à simplicidado 
denui com que 4 referida imprensa tem tratado sto assumo, o 

Outra questão e levantou tambem nos ultimos 
dias, que deu logar. a alguns artigos de fundo e à 
rocordnrem-se precedentes, que são sempre 4 defo- 
“a do causas ruins, pelo que Deus nos livro d'eilos aqtindo esses precedentes io de mau exemplo. “E ocaso do governo querer submetter d apre- 
ciação do parlamento as clausulas do tratado que. 
atá concertando com a Inglaterra, antes do mesmo 
iratado ser nesigundo. : Este procedimento do governo, contrario ás pra 
xes seguidas, pouca importancia teria se fases ori. 
“Einado na livre vontade do mesmo governo, no de- 
Sejo de ir de necordo com à opinião do parlamento, 
& portanto com à opinião do pais, segundo à carta 
constitueional: mas 0 que provocou malores repaz ros, fi 0 dizer-se que esta nova interpretação da 
Tei/ era uma exigencia do governo juglez, que não 
qui assignne hoo tratado sem ter a cortena de 
aque elo seria approvado pelo parlamento. Mr, tornamos” repei à Mtitude bevevola da 
imprensa, inda d'eata vez so sustentou e à breve 

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

    

trecho os artigos de fundo foram modificando as 
“uns considerações, consolados com a idéa de que o governo ingloz náda tinha exigido m'cste sentido, 
Goniformo as declarações dos orgãos mais uliciace, 

É já aqui nã está quem Flo, porque atribie ias. ao governo ingloz, Geria suppor uma 
a má vontade da parte de uma nação tão 

nossa aliada e tão sóbria em suas protenções como temos tido oceasião do vêr é de sentir, 
EP ainda essa sobriedade que tem feito demorar 

as negociações, que so esperava estivessem con- 
cias até fina de janeiro como muito optimita-” 
mente o anmunciurá à imprensa mais official. O janeiro, porém, terminou. tom todo. o frio que” 
o distimguio, é à espectativa publica continta f 
pera do tratado como di 
Vera Mhe tra 

  

        
  

     
  

  

  

  

  

    

culpa. 
de não se ter concluido o tratado, porque é certo 
que ellos levantaram diffio      
partos contratantes, dificuldades quo Fizem receiar 

caminhavam as pelo optimismo em que se diz     

  

    

  

jporemos pois, e qu 
mora se não perca negocio que. 
nos interessa. 

A? ultima hora chega nos a no cia de uma revolta militar no Porto. 
Não sabemos qual 4 importan 

sa revolta, mas o que sabemos É que povo vmar 
medintumente para 9 Porto cu 
res nº 5 e uma batoria de artilhorin, 
dizendo-se que tambem marcha es 
val 4, o que dá certa impor- 
tancia é revolta, 

Bem diziamos nós no principio 

  

  

  

  

  

    
  

    

  

desta revista, que a serenidade da 
nossa situação politica ora mais 
aparente do que real. 

Deus sabe quantas provações es: 
tão reservadas a este paiz, depois 
de uma paz de cincoenta amos. 

João Verdades. 

Desa E [| | 
PUBLICAÇÕES 

  

  

  

        

  

Recebemos e agradecemos : 
Historia do cerco do Porto. 

tão raro vêr levar à cabo a edição. 
de luxo de uma obra, de mais d 
mais nacional, que merece o maior. 
elogio a empreza Leite Guimarães. 
do Porto por ter Sempre, com & 
maxima regularidade, * distribuido. 
os fasciculos, em que se dividira à. 
Historia da eêrco do Porto, emirm. 
completamente publicada. Esta obrá. 
é um primor de trabalho nacional | 
é às gravuras feitas no estrangeiro. 
retratam com a maior nitidez, Os 
vultos mais proeminentes das luctas 
da liberdade. 

As capas de percalina, trabalha 
das à côres, ouro e prata dão a m dida do gosto é dedicação com que. 

O sr; Leite Guimarães se empenhou, para que é 
obra de Soriano, tão grata principalmente á corar 
josa cidade do Porto, correspondesse em tudo 40 
seu valor patriotico. 

Parece-nos que nas estantes dos que amam pos 
suir livros de interesse é mérito haverá logar mar — 
cado para a luxuosa edição da Historia do céril | 
do Porto, 
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