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CHRONICA OCCIDENTAL 
“Temos hoje que registar aqui uma cerimonia muto tosa má sum seia Almplcidudo, moto justa nã sua alta significação, que na sexta fer doze do corrente, se renlisou nó cemitenio Ori alta da trasladação dos restos mnortocs de lo Casar Machado & de sou flo, para o jaz monumental, que ali se ergio, por subeari aberta entre 08 admiradores é 03 heigos do grin de e querido escriptor Faria precisamente 

  

    

  

     
  

  mst! da uai amos, quero ata je Mesperada: trogedia” da morte de Júlio Cesar Maclindo,. que encheu dassombio, de surpresa & de UE Lisboa inteira Sine anca 6 fio unieo do lusre ever 
por, essa crêança. que Toi o seu Deus é o deu querido iyrannos, om cloquentomente disse no cemerio Pinheiro Ch GR, siidár se com um dio de rewolver Eta Ronca Teaunda profana constéra Em toda a gone, “que 
conhecia o suletda, uma crença: iberbe. dinda, que apenas: mitava na do cercado pelos cai nho amaniiimos de Seis amantiain paca toda à gente que co? 
Rhecia. Juito Cesar Ma: cado, que era um dos Eseriptoies jnals conhe cidos, mais lustres é raio queridos de Pon 

Passarise dias, é ste drama pungente teve à a repereido eia, & seu apilogo tragico o 
suiidio de Julio Macha do edi redisado em condições singultrmente 
estranhas e mystériosas, 
dbnitamente aliado É [0:nfum periodo do- ignora pa 
mente. assignalada na mossa. Istari” contem poránea, + que nunes deverá apagar se do 
pirita dos. portuguézes, Que se deu essa frrivel iagedia india, que a estima profunda à con alleraçÃo enormede quê Eosava o seu desgraçado Protogonita, trunsior- ara imediatamente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

nidma grande dr publica, profundamente send 
Na vespera, no dia 11 de janeiro, o governo por- tugue recebeu o nlimatum do marquez del Tnbury. E A No dia 42 de manhá, a noticia da afronta feita a, Pêrtopal ra inda, bouco Conhecida fra dos circulos politicos, o povo era ainda completamen- te alheio à eli, e completamente alheia a el, jembem, passa que excreve estas nba, tod iimmeran na dó profunda — que ainda hoje à pun. 

86, ão Eabo de quatro annos, como se foste no mêsmo dia na dôr enorme da perda d'um amiz go querido, dum companheiro leal, dium mestre ii = moçt de Francisco Palha, Na madrugada. do din 11,0 grande excripror extialára o ultimo suspiro, é no dia 13, estranhos. 

  

  

  

  
LUIZ EUGENIO LEITÃO 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL DE LISHOA. 
Copia de lama photogeaphta do sr. Camacho) 

  

  

a politica estranhos 1 tudo (quê não fases 6 ás nada di cedo da Sade ne door ava og no ccemitso dia Fins ee em e a do aee E Catra Pigão post e do amigo cetonscidos pras depois de votar do cemiteio, chegavam- 
nos a cases jornaes da tarde é fômos de tepen o a neadoa de E qad dos Peida cranha do trágico uid de Juhg Gasar Maia: do; da medonha catatrophe da travesso do Mo: 
cd corno Ao aa Corta a procurar male formações, mais pormencres lie discreta e desgeatãs Degine nocao aleadto de o Ga bands e eraça de encontar quê os lr masa, no Mhctro de S Caras não se tale eia de Nado Sar Machado, haviam 

Sensacional a dominar O Enio ds bio noticia dos tumoltos Ei 
tos depois de nós emrar: os a pinéri Eca 
end ad de fui br er oniper dé ipeuiaças 
Jo, dando vivas à Patria. 
onaaE os mea ia ea dSdos a eso doi mou todas ab pregecupa Góes e isa grande Som Sião racional les queer todos Os outços 
acontecimentos, Ts 

atenção do pai tias portlio qua morte” de Julio Cesar Riachão nã fo to a Dada dead fortênitio (ns Opiio pública, como teria Eoomecido se 
mento dk quento algas “ds amigos inmos de Juh Genir Machados bs adiiradores mai dos Fados do poco sa io, que os riha e mui dos ate ima do 
deu brilhante talento eo a é da oiço: quão 
é morto, €, reunindo se a redacção do Correio da Nanã orgamicaram ba cominsdo pato rar oa ph fexamtar cum jadgo nO sócia Soda a Citar Machado: Else o es to con toda a tes deco 
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O OCCIDENTE, 
      

nhã, onde Julio Machado era adorado como um irimão “querido, compór-se, na. primitiva, de Pi. nheiro Clans, president, Jayme Victor é Moura Cabral, ateretavios e teve, por tesoureiro um ámigo intimo. de Julio Machado, Paulo Planter, 
im frande enchosiasta das Jetrãs, uma. verdadei 
Fa alma do arte, aberta sempre à todas as gram- des idtas o a todos os grandes emhusiaamos, um. ráfinê dis belas artes é das belias otras quê de. 
Bi uto, Iimteratos e artistas portoguezes, se has 
Bituaram"a considerar como âm querido compa- nheiro. "Poda a imprensa de Lisbos, todos os amigos de Júlio Cesar Muchado, correrâm logo à auxiliar afniciatca do Correio da Manhã, sem que fosse Necessario solicitar a soa condjuvação, hônra lhes 
doe em poucos dias com uma expontneida: ce é povo vulgar é que mostra bem quanto aca Estimado Julio Cesar Machado, e quanto a sua memoria é querida, à subscripção Elevava-se à avaltada quantia, À Comissão meteu logo ombros ao traba lho, é, mereé da boa vontade que encontrou em tolos a quem se dirigio no da 13º do corrente auguron no cemiterio do alto de $. Jogo, 0 mo déxo monumento levantado à memoria do glo rioso escritor, tm jecigo com a estatua de Jolio Casar Machado, eita tm tamânho natura, em pedira, pelo emigente exculptor 0 sr: Simões IA Meid Etta. que O OccibENTe reprodusirá em gravura, mum dos proximos muméros, acompar Ahada por um artigo do nnsto presado colabura- dor é ilvstr eitco dare, o sr, Zacharias PA À inauguração do jazigo e à tiladação pára die dos caavéres de Julio Cesar Machado e da sea filho, redisou se como já dissemos no din ta, sem popa» muito ainelamento mae Com à cone. Fencla, de rande humero de amigos” do ilustre folhetiista, de. jornalistas, aecores, algumas se: nhoras, é numerosos alumhos do Institóto Indu trial de: Lisboa, estabelecimento “de” que Jolio Machado foi por muitos anos secretario é que mise dia fechou né suas portas em commemova. Gão da triste cerimonia e da merecidissima home- agem, À Beira do tumulo falou Pinheiro Chagas, o 
presidente da commissão e amigo dos mais” os de Jo Machado, e fajo com aque ci quencia brilhante que az dele o mais glorioso dos nossos orador, com uma commoção sen. tida é sincera. que fêz brilhar lagrimas os muitos aihos, segundo “o testemunho de quem lá esteve, 
iagriias que cu não vi, porque me impossibilita de assista essa piedosa ceremonia a doença im- pertinente que ha tum emez me imposta de salr de casa, mis em que aeredto facilmente pelas Jnguimas, que sent os meus oibos, no lér Essas alarido prihament jus, tão desprto Eiosamente eloquente, ti singelimente doemo- 
vedoras ! s Ê E É 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Registada aqui essa cerimonia e prestada esta 
homenagem á memoria gloriosa de Julio Cesar 
Machado, desejavamos consagrar o resto da nossa 
chronica aos outros acontecimentos importan- 
tes das ultimas semanas, acontecimentos que 
se tem resumido exclusivaménte em  acontéci- 
mentos Iheatraes, pois está quasi que provado 
que no inverno em Lisboa fôra do theatro não ha 
assumptos que chamem à attenção. 

O theatro de S. Carlos continva a ser sem 
subsídio, do mesmo modo que dantes era com 
subsídio, o acontecimento lisboeta. por excellen- 

  

  

  

  Enchentes sobre enchentes, peças novas sobre peças, novas, publico contente enipreza a ganhar dinheiro — 6 que prova 0 que muitas vezes aqui disuemon, que o their de. Bari sem aut. ENO pat Eno ranaÃ qui fosse habil do que o théstro com subsidio e dom 0 rosrio de Obrigações que esse subs die impura == eis o resumo do Wue tem sido até 
agora à epoca Iyeica. : 
O fr. Freitas Brito que é muit habil é que co nhecs muito, o nosso público, comprehendeu “o que éste público queria e lez lhe a Lontada som Brinde sabio delle e com bom iteresse seu O publico quer variedade: variedade de operas 

é sabsdado de aristas, Uma opera por mais bem 
camada que seia, por mais cuidadosamente en- 
Sado e Posta em scena que se apresente, é t 
eita ou Jguarta recita tem o thestro ds "mosca 
Spera nova embora o desempenho deixe à dese- 
DA embéra a falta. de ensiios de faça sentir, 
MP sempes enchentes à cunha, Um artista por 
mais sy paths, que conquiste, em vindo: duas 
Epocasia ho já não enthusiasm 
SRS desagradh. completamente =— os exemplos 

  

    

se chega à vir 

e ao hospede, o cantor, e substituindo dias por. 

Todos os annos é quando vae a esse reportorio 

E iradicção da Devriés. 

a ta e nina Es nelas ne Dea 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gervasio Lobato. 

  

LUIZ EUGÊNIO LEITÃO 

  

Presimexte DA Associação Coneciat e Listox 

Avgmentamos hoje à nossa já vasta gáleria de 
retrato de Pomen esa idalÃos restimo sos, Com 6 do honrado e bemquisto nêgociante mairculado dá praça de Lisboa, 0 s€ Luiz Euge- 
io Lito 6 cora É noi costs vamos aco. panhal 0 de breves traços biographicos, visto não 
Termos obtido informações que nos habilitassom atrabalho de malor folego, como ácia o nosso de Sejo, de os aleancassemos e o espaço de que dis. 
pomios o comporiasse. O nome que registamos hoje nas nossas colim- 
nas é já bem conhecido e bem considerado. por qe 0 homem que O recebeu de um ae amina amo e estremevido, tem sabido eleval 0 por actos de patriotisemo acritolado de inconcussa hanradez SU inquebrantavel Icaldade E qe amos ess pi amapiiimo sos 
tremecido, vem de molde citar tambem o seu no: 
me "ão respeitado na classe commercial de todo o pair, tão apontado como modelo de probidade & Re Qedicação civic, o de um portuguez velho, de sangue, gentroso, que deixou uma memoria querida e exemplos, Que seguidos pelo filho ear 
Rhoso lhe Fcamquearam a Carreira que tem feito Gom tanto brilho para esse nome abençoado 

  

  

  

  

Atari J6ed RAR LA pe 
“é quo péerado, múl£o evo e eniprebendes Joy esa pando logs impOrigis a Pane & 
Sionbura seu. Flo, o ar Luiz Eugenio Leitão, & Com tanto carinho! alo sempre pelo di futuro pe Jima oder eng à Sudade de ão sda ada do dio Enio mese. 
selhos e com 6 seu Exemplo, fe de uma creançã 
Aeligeni e Ho met religendo o deite Um ás 
e a dao ê mia guie had da pidusidade ' honra da hunelisõa Ten ps da a Ea 
sis abrigamênta cairá dá pala baia Fani e Biro g dos pela bra Ge UA De Geo! Blbor paso comuinuer radições no Pa Coreano pai US o egonise 4 ida contimereial depois de preparado o pad aa 
Ee esigencias do, tempo. impunham, completada o OA WA CRPAGERHO, Cato apoie 
Bento das linguas e conveniência de visitar os pdoe o cacete ipa Entrândo Ja vida neem Li Ego Lento cons ind De np. rã, conhesdo Como Gaumado pelos seus colegas do, corpo. do come 
méreio de Lisboa e à ninguem surprehendeu vel o 
dl ses da Asiação Beco Rendo pune da rá dibteçs composta de nego: 
clans altamente concentundos na praça & de pu 
oa md le 
Bélio porvir que; comé ele se elevaram pelo pro- 
RO Lap o e 
E Eram tantos os recursos do nôsso illustre bio. Fraphado dg feadtos alementos de acuidade io 
RR o jdeapa do red E A ea 
O a e 
Soa e Se primei Ri condado 
Guta Contação de Fselree ide de Ian E de 
firobo, 0 segundo é apontado, sem favôe nem li- 
o cmo admúniado ilahsrado, celozo cho 
eo: Nk'Compániia da Real Fabrica de Fiação de 
Tama Pura de há mio 0 deu tome cormpon- 
do aqua edad aympatica de direstore 
Neo é detidas quote operado vedaleros 
eilsgies pá semictdnde Inelgente é pela ve 
ladeira imoição do deyer ;industrioes Sa fodas 
É prudeneia Inseparavel do seno prati 

Dane apare no rigudo da Industria resul: 
ro Sonihendia” cora” ga hormens mais conside: 
eos “Pensa elssé” que inimediatament 0 cha 
nas dicuadas pel ais requintada modess 
Dando paia seu eviaiho é Pára ines 
Tese pública que tado deve sacrear um bom e 
Pego cidade E E esocisção Industrial Portuguesa, occupou 
Na log na dlesáãa presidda por Antonio 
Aauno de Maito que lhe dedicada Fatemal a 
A O grin conta ia as as belas 
dades co Aos pude E cn 
aços Je Ehesourero, desempenhou tape 
o À ana E do Toe vespenaab 
had ta direto qdo. que de começos eat di Exposição “ndusral portugueza. em VB ré que Ela ndo. E ÃO sb fem que 16 o preoceupavam os cu dados na pare putamente material dns funeções ES porno dd pois asi abade 

Cel Fevelava so na repérdas: reuniões dá di Fado a contencioso os imnos pas 
diversas secretarias d Estado, nas inteeminaveis Ancuagão EO OU Forraeadora con oi meRy E 
Ro ud 
Suvind e atiendendo atadas, resolvendoas maio” 
Co Rodas gua qe 6 pe nin pará 
e Inolageis com uma detendo; dal prá 
O cio ER a Duas 
Selo dos seus superiores dotes j 
dos O anta Esto EjDrmê sáriço 
e dos pncial, sr Lie Espana 

ds osso Indusiial, quando ea aetitou à 
dinedção dá secção dos próductos Fabri que Re 
o pa Aposido erpbicão Internacional de 

Vo a a st income e enadonha Gom- 
Tão 0 Bouvê com tm desintereso e uma boa 
vogiado áina de todo 6 Gio o 
Ro podiam prssde decapreebidas ao publico 

tonto Frtdõo provadas domo não poda fear 
roedor Die e gar lero 
E ao comercio a d indusuia e por dio os ma 
sines do Lidboa ao copaniara a Tita da sia Tergação, e caprichado dn escolher cidadãos que 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



                  

O OCCIDENTE 
    
    mais se recommendavars pela sua ilstração e pelo seu prestimo, lembraram se como era hatus Fal, do nome do st. Luiz Eugenio Letão: Essa 'ereação tevê uma existencia ephemra, Havia. muito à esperar dos talentos & da civismo dos aus. membros, mas à polca determinou à som dissolução e eles mada mais fizeram do quê revelar 65 seus nobres intuitos de serem uteis o municipio Gomtudo ainda com relação á sua rapida pas- sagém pela municipalidade” de Lisboa, ha um fato que muito honra O caracter do actual pres sideme! da Associação: Commercial de Lisboa é as é do justiça registar. Cfetérimo nos de instâncias que se Me pára que O seu nome entrasse na lista de uma Comenlsão executiva nomeada pelo gorerno e à récusa formal. persistente com que & exe res. pondeu a tão repetidas solicitações, que aliás Tmportavam o resihecimento dos ses los me Fitós e do bencvolo acolhimento, que o goverio Goniava que havia de ter uma tão fiz ssolha. Mas para os homens Je bem a lealdade a tudo prevalece e & sr. Luiz Eugenio Leito, siadutaio De um protesto contra o neto da disolação da êamira “a. que pertensera, entendeu que. essa Sirgumstancia o impedia de  acesiãr um logar eli commiseto sem quebrar os laços de ama Solidariedade Com que elle se honrara Sem trair os seus collegas sacrificados aos caprichos do yo. 
Esse Nonroso tscto, sem que causásse surpre- 

24, porque diferente procedimento não er4 de esperar de quem possue os mais honrados sente mentos, fez comido augmentar as Sympatis é Os respeitos públicos por tão distinao savalheiro, io se à sua competencia para os assumptos que se prendiam com 05 mais atos inceresses da 1a Arid cada vez de punha mais à próva, juntando Sua detiva coliaboração nos trabalhos du Assos São (Commercial, como dos mais constantes & nie derivos membros da Sua direcção, vagando à pres sidencia, o seu nome, como quê 161 aeclamado por todo o corpo de Commercio de Lisboa, para. E preencher. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

esa atada prata os 
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     mais ao seu coração de filho modelo essa 
coincidencia, quando como seu pu só cedendo a 
instânei adas é nunca por allicitações dire-   “tas, ou indirecta Intigações se elevod tás alto. 
ag e au psindo eme à Resosifio Cm ahercia de Lbbna e 0 overno, E não hi, Resto momento, ninguem no faiz inteiro, que ignore 6 apel importante que, tem desempenhado 6 sr: Liz Eogento Leirio em feia da honrada is. sê, que à astocinção a que preside, representa “Não “se. póde Ser” nem, mais fiime, nem mais rg, mem mais independente, net mais lei do que ele, e egunimento nenhum outro séria ão ehéSMo echpO Mem mas severo, em nes pio ge ne a erp, vem pat Entrando a Associação Commerci] de Lisboa em cia aberta com b governo a proposito da JS contribuição Indaial que à parlancara angra sem ml rele câmi alovigavao 584 log de presidente, coube lhe dirigir 6 mo vimento de rege a “ssa medida & fazer rente as Tsposições do podes cent 

Era melindrota/s situação Cheia de responsa lia o encargo 
farendo sê 2 Rescisão em um campo onde ara Rae ropeçar nos barranco UA poltidr o que he tiraria à fbrca que The int AE eua so ne isêngio partidaria, éra preciso. penseder. coma seda Et, am Pestaçõe, ms tambem 

À exaltação dos. animos, reflexo da justiça da súbsa por quê pugnava O Commercio, ds pfotes” tos” consiantes Je Sempre, venemenes, de jam eh ai salas das sessões da Associação, a es peciativa da classe commercial de t0J6 o pais é Todas os suas espéranção na mesma Associação dê tu lado, é douto, às sublezas, os ad mento má vontade, es sophiseas cs subi fugios do governo collcavam'o sr, Lie Eugenio Hã, em uma atação dll e apiado, dá qual 56 podia sai tiumplante pela ducto dad do Seu nome, pelo seu pasaJo Montoso pela 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

integridade é escrupulo com que sempre proce- dera em todos 03 actos da sus vida, pela Tealdar de de que ninguem podia duvidar e pola contam a inteira & completa de todo o commerelo por AVfguez no seu euracter, na sua Inteligência é ho Sen civismo, E assim o, com efeio, Esse commerio dei xou-se guiar pelo ilustre presidente da Astocia: cão Commercial do Lisbos Beguluso restam. te é dah esse imponente Congresso, que detinha 3 jresso, q a poição do odas as associações comimerenes e indugíiaes do pais perante O goverio, ha quês cão di contriDulção astral O modo por qu foi presidido este Congresso, à ordem que Feiãou em todas as suas Selões ja sensata: esjuções tomadas alcance de ima tal reunião, tudo sto que inato lona ns respei táveis clasies alt representadas, faz iámbois o maior elogio da elevada capacidade, dá cordura, da pradencia, do bom semo, do espirito de jus? tiça 6 do ânimo tio e rellecisdo dolor Luis É génio Leio. o sabemos o que resultará d'esse Congresso é dos esfóreos dlevotados da Associação Com mércial de Lisboa, seguida de todas às demaisaa” sociações commereiass e industenco, rias 86 à faz irânsigencia do governo produzir qualquer abalo, alguma convulsão, demonstrações itdotas que po? nham em perigo à paz publica, a Historia rugas Fá, quê para evitar dão grandos males é que guci. Ja associação tomou a nobre e energich atitude que ninguém de bôa fé ainda ousou condemar, & que todos os homens independentes calorosa! meme applavdem. E mess pagina da Historia, O nome de Luiz Engênio Leitão terá um logar de honra, Soro 6 de tim bom cidadão e de un leal pattioti. Poucos tério alcançado com tanta incertdnde, com tasto desprendimento e com tânto. desassombro, dis: úineção tão subida é tão merecido galardão, 

  

  

  

  

  

  

   

  

ESTAÇÃO SUBMARINA FONTES 
(Continuado do nº 519) 

  

pd 2 ie outubro do mesmo ano, o tenente Fontes esquecendo O silencio com quê erá rece bido, requereu a construcção no arsenal da mari nha de Jum Pequeno modelo da ua esteio para dom elle dêmonstrar praticamente que 0 seu pro” jecto era exequivel. Este requerimento já o demos no Ocorre 
Em 10 de agosto de 1898 o tenente Fontes apresentou O seguinte requerimento, o qual pare alipava exe terminada à consrucção do moneio & pedia que lhe fossem auctonsadas algumas ese Pezas Que tinha feto sem auetorisação distrisimo Excellentsimo Senior Presidente do Conselho do Almirantado -—Joiê Augusto de Fontes Peceira de Mello primeiro tenemta da ar- múda secretario é ajudante d'ordens de Sua Ex. cellencis o Jospesior do Arsenal da Marinha, at. iendendo ds circunstancias extraordinaias que de ha múito se teem dado ma construeção do bares submarino de seu projecto, entende/que é dever eu desviar desse yeneravel conselho sesponsaio lidades que lhe o pertencem, vem mui Letpeio: samente expôr a Vossa, Excelancia 08 segimes aos Pela nota numero seiscentos e ent é sei (636) de três de novembro de mil oitocentos hoventa é dois desse ilustre conselho em vista duma equi. sigão de Compra de material pára à construetio do” modelo. db referido barco, cuja importandia excedia as verbas já auetorisadas, Io-lhe ordena: do qui informasãe se. considerava aquela a GR ma Nespeza a fazer com a concisão do barco é designasse qual o orçamento definitivo, porquarco sé io podia auctorisar uma despera cujo alcance. final sé não soubesse de antemas. Esta ordem tos ve cumprimento cabal da parte do requerante, 6 qual informou que com o nrateril pedido n'aqui Ta requisição fava existindo todo b materialpre- iso a 6 acabamento da referia construcçdo: é porisso dadas as referencias da nota do material ficava echado à orçamento com aquela venha. Mais tarde, ma dbqugencin dos trabalhos o re- pente Vit na impeis netsidade do fzer Suecessivas despesas motivada por graves im prévias dificuldades de constrdeção, e por va dias alterações em apparelhos esseneides dsonsel Ihasos por experiencia que pessoalmente fez: Más em vit dos erios da nota numero sescemtos e trinta é ses & dos seus recos de que a obra não fossa à termo o requerente temendo que Um novo. pedido metas. condições pareeesse dr presente ara suspender à construóção, ou para provossr 

  

  

  

  

  

  

  
   

  

  

  

  

  

   

ordem para que ella terminasse, entendeu que era do seu dever chamar à si todas cssas despezas, pagando-as por sua Conta 6 riso, desperas que atúngiam a somma de trezentos é bitenta milséis (Réis 3802000). Certo é que estas despetas foram ocasionadas principalmente pela mão d'obra à que olás se não referica a nota numero seiscentos e trinta e seis, mas não é menos certo que 0 requerente nunca hesitou em concorrer por todas as formas possi veis pará a consiruceão do seu barco, E alem «Pisto, núnca fez nem faria a profunda injustiça de imaginar que Vossa, Excellência permitia lhe tirassem O serviço ou o direito de mandar sustear O acabamento dista obra, que foi alia destinada e offerecida 4 patria comum, para cus ja defeza foi concebida loje que. modelo está concluido é que por- tanto desappareceram os seus receios (tanto inaiá aque o Barco já Toi lançado a agua) estândo Usem. fes € experimentados os seus orgãos principaest hoje que liquidadas ns despezas se pode aflemar que nenhuma outra haverk a fazer, a não ser a das experiencias, o Fequercnte vem pedir à Vossa Escellencia que, pelas razões apresentadas, tenha. por conveniene & justo auctorisar a despesa, Tels 19 que será devidamente documentada, ordenêndo um suplemento daquelle valor às verbas já au. cxorisadas, pelo que 

  

  

Pede a Vossa Excelloncia lhe defira como requer Lisboa 19 de Agosto de 1893, 
(8) João Augusto de Fontes Pereira de Mello, + Stenente 
Em at de setembro do mesmo aqno, depois de ter feuo varias experiencias prepararorias sempre com excellente sucstsso, O tenente Fontes part cipa oficiamento ar ds o mdeo da la ts ão prompto para as experiencias a que ae refer Fido seu requerimento de 24 de outubro de (Sgi. Em 18 e 31 de outubro de 1803 fizeram se as experiencias ollciaes, ds quaés já o Occibrste sé relerio nO n.º 536, 
Em 8 de novembro do mesmo anno à Comi são official entregou o seu novo relatorio Em 18 de novembro foi entregue ao tenente Fontes uma copia deste documento que é como segue + 

  

    

  

  

2º Relatorio da commissã   

À commissão nomeada em portaria de fo de des aembro de 1890, para apreciar 6 emunits pareser sobre um projecto de Estação submarina norps dleira, elaborado pelo primeiro temente (da sas da Jos Abgusto de Fontes areia de Maio, & convocada por ordem do Conselho do Almicias judo de à fe setembro ultimo, pará proceder de experiencias que, julgasse convenientes, Com 6 médelo constêido e apresentado pelo Zobradieo asficial, para emmitr parecer. sobre a qulidade do retêsido submarino como michisa de guensas vem desempenhar-se desta missão relatando 95 trabalhos que exectoo para dar Glmprimento à 
fole em peimero logar a comi, co. mo questão previo, que podendo haver pediao para o auetor. do imedelo em loser experience dm aguas profundas, ondulados 0u dê Tome sor: ente, a prudencia dconselhava a não as Indféum, Iimitdado-se à assitir áquelias que o aucior lê so praticaveis sem rico, & portanto tou dsta commissão de ouvir as quis Neclgrações por Jngramente nos dns à que desmaia O Se mo. elo às esperiencina que podia executar; para 

demonstrar que elle satistngia a esses fins. E Pelo aucr do medo bi duo prant a com missão, que a estação submarina! que projecedem destinava se a um fim, € que 0 moddlo donsisuido a outro, o qual era unicamente demonstrar a tubilidade  rasão do, seu systema de cubeba rimos que neste sentido havia requerido no go vegno uctarisação para O fabrico do relerido io! delas e que nestes termos tinha sho O despacho dao do deu requerimento. AP 0 úanto ás experiencias que póde realisar com o, dela resumem ss clas a lago inner. ir e emergia à estação submarina. horsontal- mente “ou Inclinada, “mostrando. sempre estabi 
Jidade de equilibrio tia posição em quemanobra carregando mesmo as extremidades ou os ladoi com pesos dentro de certos Nite e matendo se aínda” o equilbrios io em aguas tranquilas du de coceente fraca, porque em sguas cortentes ou agitadas para às “speriencias de pôna à prôáro barso, sómente. mantem o equilibrio quando, à compenenite vertical do esforeo da amarra pão. asconda. xo Jalogrammns dprowimadamentes 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   



 



  

O OCCIDENTE. 

  

          

ESTAÇÃO 

          

| Declarou tambem que depois da estação sub- 
mergida e convenientemente tarcada as mano- : bras de escursão, enclmação ou sul 
erám feitas por meio de alteração de 

E 

  

  

imerior do barco, e que de dentro deste não, hayia maneira de manobrar com as amarrass Relativamente do systma de visi, ls o au. ator que o seu apparelho de visão não eia som 
pleto, podia ser: considerado apende caio Fed mentir 6 até imperfeito, não podendo fizer com elle experiencias completas, mas em todo o Esso consideraya-o realizado em” harmonia com a sua proposta, A comnissão em vista do exposto pelo auctor do modelo e se artendesse somente ao sentido Fexrieto da ordem da Convocação, podia não ter proseguido nos seus trabalhos, porquanto o mos delo não se. presta à fazer às caperlencits que à habilite à cimiir parecer sobre a útlidude do submarino como machina de pesra mas dese: jando informar. devidamente: Conselho do. AI. airantado resolveu assltir de experiencias indica. ds pes fenêne Fome E 5 primeiras experiencias a que a cominissão asi realiaram-se. por [654 das portas do que do Arsenal da Marinha, é entre as cortinas Exteriores do mesmo dique, em aguas tranqui- Jas ' de: deminuta profundidade, sando unica múnto provas de estabilidade € immercão, À comissão viu por tres. vezes. mera modelo e-ouitras tantas vezes subir à superti indlinando à Juma e outra extremidade, conse vúndo sempre estabilidade e equilibrio é ma tendo à mesmo depois e retirar Um pero de ArAmAS. qué Estava sobre a prado Bto em aguas tranquilas e estando 0 Iotóror o baço &m, communicação com a aimosphera AS Seguintes experiencias feitas a uns trinta e raios metros. do distancia da margem oémo US, Arsenal. da” Marinha e em 4,25 de protundidade, em sitio de deminuta corrente maritiea, destina” : vam se ás provas de visão, as qua se reaiaarar completamente nas cireugnatadeis indicado por Jo auctor, convindo notar que ainda que o hp: parelho de visão fosse perteito não seria possui Julgar da sua eficacia unicamente pelas espero: as que 6 Inventor páde fazer com este iodo, o Em conclusão, em vista das declarações do at: 1º exorç das experiencias realisadas, ei esta cota: 

  

     

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

   
    

  

PROJECTO PRIMITIVO. 
(Desenho dose. Jose Pardal 

  

à formular o pareser de que não pódie jul- gar da. tilidade. da Cstação sulimaina definhiva Eomo uma machina de guerra, mito que é mode:   

  ULTIMO PROJECTO — (Movero 'scoxosnco). 
(Desenho do ar. José Parda) 

SUBMARINA FONTES 

        

    

      

    

   
    

      

      

    

    

lo não foi construido para aquelle fim, Como de: clata 0 proprio auctor e à commissão verificou. é tambem não póde emitir opinião completa so lade do systema em geral, porque 

    

Tl cm 

opera E o fe 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1893. Sp E o 
O 

e ão Maria Galhardo, lente da Escola Naval. 

Rego ANE 

  

  

  

  

  

  

Este relatorio é concebido em termos tas, e: por tal forma níelle se confundem e trocam as palavras estação e modelo que dispensa qualquer comentario.“ BL abe agora darmos uma descripção da estação. definitiva, visto O auctor haver feito algumas al terações ao projecto primitivo e qual o OcGlorr já apresentou em gravura no seu (outar bro de 1890), gravura qué novamente reprodu- 

  

  

Estação submarina Fontes. 
(Modelo economico). 

  

O cascostodo construido de chapa de aço, póde dizer-se constituido por um evlindro com quitar. ae metros de comprimento Eine o mio tros e diametro terminado por duas pyramides cont cas com sete metros de io, sendo tma de ôn é a outra de pópa, 
E Ambas estas pyramides são fechadas na base, deixando o barco dividido em tres compartimen? 

 



    

O OCCIDENTE. 
   
      

    tos diincior, é são dicididos horisontalmente or uma antepára que passa um pouco acima do Eemro do circulo que lhe serve Je base, sendo a parte que fica ebaixo desta ainda, dividida no Enio por outra amepára vercal, ficando cada Ara ada Internamente em tres compartimen tos estanques Ox compartimentos auperiores são destinados à arrecadação de vtensitos necessarios ao serviço do bareo, e os inferiores são quatro depositos ara agua, 
ans Bila e dp yttimide cómica que fórmia prôa, 6 fita 5a pópo'é atravessada verticalmente Per um cio que Batata das patê egnes de ee, ima em dada extremidade, ixo quê é abra: gado por Uma meialua dentro do compartimento 

Vesta 'meia-lua partem as gunldropes para o governo do leme, passando em caixas de estopas Dara dentro do corpo central da embarcação. 'Na pôpa ha dois heiices, um de cada lado, ac- cionádos! cada um por deis motores. elecricos a força de quine Cavalos cade um eslindro que fórma o corpo central principal édividido em três compertimentos estanques é tem na parte inferior res cavidades ou camaras aber- tas para fóra, sendo uma em cada extremidade é “ima à melo; na parte superior eleva se à cupula tambem a meio, gutraecida de vigias e do apps elho de visão, constituindo assim O posto de = ervação O aparelho de visão é um tubo de erro forja- do; com ineo meios é meio de comprimento, três decimetros de diametro exterior e Um cena cio de Encarte mnado nba parte do perior por um pequeno tubo tmbem de Ferro, Taedindo sessenta comimetros altura & oito cen: timetros de diametro exterior, st tubo, dentro do qual se acha combinado um aystema de espelhos, travessa; o costado ele- vando-se acima: da. cupula, póde girar em torno do seu eixo e tem movimento no semido vertical, podendo recolher-se” em parte demro do barso! AS camaras são circulares medem dois metros e tura e tm mero de diametro, são munidas je ate camaras & preparádas por fórma a nelas poder entar dm hômem achando se 0 barco de: ixo dg, Nest eircomutnca de Comaris é ante-camuras estão cheias d'ar que é renovado pela acção duma poderosa bomba pneumática de Ss e pelo ar contido em Gunro depot comprimido a grande press, A descida & a subida são operadas fazendo en- var ou sabir agua d'uns depositos para esse fim apropriados, pélo auxilio de uns lemes que pos- so lateralmente, ou inda pela acção d'un appa- relho Especial que lhe garante mgorosa estabi ade eve au, mesma no cio duma correm om este appirlho O bareo póde vi à super: fieis do liquido. sem expelir agua: e mergulhar sem mete nenhoma. 0º 0” “8 S Está em communicação directa com à atmos- phera quando fundeado entre aguas, tendo O dé Interior" constantemente renovado pela usção de 
duas ventoinhas. E B re O motor é à electricidade contida em aecumu- Jadorês, o armamento da estação consta de qui to grandes torpedos dirigveis do typo Nord felt electrico), carregados om cento é elncosas tá kilos de matéria explosiva, Estes torpedos são colocados longtuinalmen- te pá parte Superior do barco, abrasudos dois de cada ado a úpul, seem Um perturt de tos 
possibilidade de se poder disesbme parte supe Flor do tubo optico à esta distancia e À faculdade de se poderem dingir os torpedos sobre qualquer ponto, ar Som que inn se veja beco à Conservar sé a uma distancia múitisino ganda, À iluminação interna do barco é fetuea fam” padas de incandescenci e tubos e Geinelerra Externa é feita por dois poderosos ficos de lag electrica coliocados, um na proa, Guto na ppa por lampadas d'incadeseencia dutibaidas cbnves Nientemente nas, camaras, e principalmente” por vi poderoso proectr lira preparo na Cr pula pára poder fanceionar achanda-se o barco é Eaperfície ou mergulhado, 

  

  

  

  

  

  

   

  

   

     

  

  

(continsa Grumete 

JOSÉ BENOLIEL 
Do sr. José Bénolicl podemos afirmar que a    sua modes 

O seu talento, S Na epocha que decorre é dificil achar o merito 
verdadeiro tornado mais excelso por uma modes. 

é tão grande. como o seu saber & 

  

ia por As an Sana Va of jo dê ralo ass mec mulas vas 
mos que ella pusrde, em sia pêrola brilhamte degregiia pelo mote nas Biflvas exridas JS ng eim quanto polias mt 

“Tendo mescio em Tanger, o ar. José Biol, um: poe ts ir guia spo caro Tolosa pags Cofiduido pira Eeipaah pot a ndo tá uia ed Poor prata ga aj dao e nada Po gata comes a jo Sn ADI E  C Daio! german flo pau eolonia aula, é PAR ir arabe vulgar Múlto Moro ainda mereceu o ser estofos namcenos als da es 
tal de Paris, então annexa no Seminario Israelita, pa PE ENS or PAR Ear a Doe og meato cus o asc a Dia Poa Dada aa 6 a pe srta Bempia encois des ei po 
aa quo pia fere Cn e 

erávo 'escbdo "dos textos Biblicos: À Bibliaera O Se Ingo avi, str pre à ta 
Tendo, aos deseo mos acabado os asus os: 

do iris Escolas da Allinça. Israeli Universal, Ee des ut donde a E Eai sedutda GENS SP Md pe ind a sé Bia a der Omo É E 
inumeros amigos entre os homênside letras e de a ua a ORA recair adia o Va ae dao a ba Pi tan quê dept q sodio dade dd ee ou gs ue ão ava do nos 
ão mBiciorando senão ver ul encargo 

do dirigir, durante trós donos, um Cadeira livre Sebo a Guri Supera do is e uma ou E academia gado LI Ro o penta see AE, 

oa é ranma re NE aa ams pula do: bronze no foncurso poeta e aRta e tio de membro a Abdemia dê None io 
netied, 9 sr: À. Re Gonçalves Vianha, num artigo Pecado” em ro nn da Hector, Aa ss dido iv. 006 Bemol: 

«Aproveito tambem (esta occasião) para con- 
ata det Da po ter a feios ain quem nto parcular, a de denis de tudos Hera um eso de arabe vol pes o danado e ln é 
380 sou Tando donhecimento dos tetos biblicos E apniadade alo (om cor 0 rabo vulgar, Feu à prend, he asia da er e 
da é cursivai Como a arabica & na usunl romana, era alada se Ha aba der Qi pois Ganórado eai tm Vig pronome aa aaa pao Aonde Ea dé lite um pregão que faço, é um rei de 
juslça que lhe beto porque entendo que o me- 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

“Terminando o contorno d'este escorso biogra- 
phico, acerescentaremos, tambem, que ha seis an- 
nos que 0 governo contou ao sr. Bénoliel a 
secção do curso de frances ná escola industrial 
Marquez de Pombal, onde tem conquistalo de to- 
dos os que o conhecem : chefes, amigos collegas e discipulos, um respeito é uma sympathia ne 
excediveis, 

  

  

É o dioma Hebraico a mais bella das linguas semíticas, é tão simples e tão candido quanto vas Fiulo em suas lórmas é Imagens, tão conciso € Hoemovo qnto Hc de rios e adencian Elo, pois, quanto de digno se, nos evidencia ente me cantador par e pr o srvç da nobre lingua, português, sempre fdaiga quando mnijada por” Latmo ou Cambio; Sempre bella quando sda como a trabalhou Camões sempre 

  

  

  

  

  

metodiosa quando ouvida em dicção correcta dura 
purista; sempre amada quando sé reconhece como Ringuá mater; sempre pura é inocente quan: “o Sabida dos labios infantis em meigos balbucios, 
em doces é terms exclamações. E sed assim, tambem, ss lingua, semi, 
vão eba e bla, porque do não raia já ata ella o grande poema portuguez? É facil de 
Hespander oder e inuierei cilaia. des” que sê apresentaria mruma lingua cujo gel meus tanto se fato Attents à que nem fas 
roprias limas irmãs do português, hem mesmo Das mis afins se encontra traduenlo equivalent” 
Como seria, pois, possivel nom idiomá tão dife ferente do nôsio, tdo diverso no tempo e ho es: paço, dar as fórmas mais intrinsecas, d'entre to. 

dias as que mile se encontram, e que mais se Gon- aruencaisem: com as, relativamente, modernas 
dar lingua camoneana. Diferente no. tempo, escrovemos nós, porque o melopedico e. harmonioso hebráico remonta à mais de dois anil annos antes do portuguezs di Verso n9 espaço, disiémos acima, porque o teimo degutrra não! pode Pastar à exprimir a ideia. acutal, porque o! vocabalo de hontem não póde 
Signlidar o pensamento de hoje. “Como. pola com taes elemêntos, com cão he- terogeneos materiaes, erigir, produzir e edificar 
uma obra, se os aliertes se Bão Encomiram aptos a receber a construeção? Ito, notae, não porque 
“dies sejam imenns resistentes, mas” im Porque foram caboucados por uma planta diversa da do. cdlificio. Qual à fora de aproximar às duas obras, 
uma já vetusta; de trabalho devedrico & dioso a outra nova, d trabalho hodiero e progressivl? “Que insano trabalho só decerto comparavel ao 
djague que rena! ob o lado de tm gua irado ajustar a respectiva diagonal, É, eltalincommensurabilidado trismphiou cor 
grande credito, para si, 0 sr. José Rênóliel; pois. Ss, verte com a maior fidelidade, atestam, ahimjosos. versos hebraicos o sulbime” episodio iragico dos Lusiadas — Inés de Castro 0. For esta traducção revista pelo grão rabbino 
M. Wogue, foi destinada à ser apresentada é ul mi sessão lo Congresso Internacional dos Orien: 
calão, abra publicada pela benemeria Sociedade de Geographa, de Lisboa, é precedida duma interes. 
santê invoducção. poi “e, Lucano Cordeiro, à 
ual nos reportâmos na parte biographiea: À vêr. 

Sto é dedicada a S. M, a Rainha D. Amelia, sum donéio. primoroso e encantador que começa as- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

fi O me seu e e? bas se comple, 
ur chanter du beau les merveilleux attraits,| 

randeu, Pamolr, divin mystére. 

re aan ie a o 
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Esteves Pereira, 
  

CINCO DOIDOS ILLUSTRES 
(Contintado de n.º 842) 

Sé oa dao pe 
caminho atravez de todas às dificuldades, sem 

pas 
e dida Gus Fo oa 

  

  

  

   



        

      

  

O OCCIDENTE. 
    

mavaio a polemicas verbaes e extemporaneas, é 
Chiamiava-» ironiegmente de literatos converte. da em ijúria o seu grânda Halo de glórie, 0 Gmor o trabalho; em enxovalhos brutass os teus so- nho de gloria O melhor cúpitulo, do melancolico e justiceiro tiveg de Bulbão Pato, Sob or Co prestes, é talvez, o Entao o o “Re pos eu exi mais do que vm las do ue tm suspiro, do que uma lagrima! E” tado Edo ta ç Eoi Lopes de Mendonça o elegante estytisia, “mais tarde O refleivo cxcsipior quê, tinto de as Sumptos históricos se prebccupon) o. Segundo 
amigo que eu vi perdersse na voragem da, lou- 
GARRA boo Emortcarlho asi o amor 
Gio malevola das turbas. O lar domestico. não foi Estante para lhe aliar os nervos ichtados por Upa iara serie de decepções, de injustiça to: 
bro amino! 
No soiego liar fra meo condisipuo tm 

efhente, quai feminina, Chamava-se elle Pédro Sicantára Gomes Eentoura, e era flo do brio- So corgnal 66 Tsamo appelido que ná serra 68 Aigarve, fizera ren ao R&mido pueralheiro tez 
Co eMÃS, que inda depois da contenção. de Evo- Tafontê, teimava em idelander os ditetos de D. gel. e tivesss conhecido iu idolesesncia o meu 
bis condi, ainda é imberbe, tomalo- e A 

feições. AM pelo anno de by ou 1848 lembrete Ce entrever uma ecloia que divia sept: 
presentada pelos meus! condisibulos na vespera Dar noite de'S, Jogo, Representar uma ecloga éra ida digna “la, osau ingonbldada e di noues pros dupde lino em apos sata 
veja dos nossos demais condiscipulos.. Na Seloga a que me refiro e le que já me cs- ut completamente O útdlo é à tigela Ged 
ça reprebentavam de pastores, Pedro Altas ara Ggones Fontoura, o motavel!engenhéiro quê depois vela a ser é Luiz Corte Caldeira; o ve. 

Peringoso posta” que a morte ceifou tfo" cédo, Do reina urado o temos pata o anifesiar com uma inteligencia capas dis mai lotados Eommeimentos, Entro 05 festas quê alva a lata penis) PENoRSd aula odguim Guilherme. de Vasconseilos hoje ibosta do proprio & vie peesideme dO câmio pros 
Ca Ainda m: Reco dos Rn ésão, que ferido no. a 

pas o 
papa pr ns pa as Dan ade 

a da ap 
ROO Fei e a can 
Ra a ap Re a 
aa GD 
Te 

(Contingay. 

     

  

  

  

  

  

  

    

  

  

   

  

  

  

  

    
   

  

  

Li A. Paimeirim, 
— aceso — 

À EMBAIXADA DE JUNOT BM LISBOA 

“ 

  

Diz sr. de Mouy que Laqnes resebeu a 13 de outubro de 1804, ordem de je resssumir ém Lis- Bon 0. seu ponto de embaixador; € ar instrueções em que se lhe preserevia Fase. todo o possivel para conseguir que Portuial deixasse 1 sura dade para Entra? francamente na alnça france za, é Mecrescenta que tanto O imperador comó Talleyeand ficaram espanadisimos com as Fecur sas do marecial, como o sr, de Mou por um la. pso Jhe chama, fem se lembrar de que em ou. Tobro de 1804 ainda existia a republica é 0 con. 
lado, é que bs marechaes do” imperi só foram Ercados juntamente com o Imperio em dezembro desse mesmo anno. Mas realiente, se Bonapar- te, como mostrou cm todos os seus fetos, prósus 

  

  

rava nessa occasião seduzir a côrte portuguezs, como podia cle escolher de novo para represen: tar eise papel um homem como Lannes, contra o qual recehera de Lisboa continuas queixas, que fatára o principe € a córte & os ministros e os Hupesonanos cum uma insolencia do soldado & umas preporencias de protor, que impozera de- misõe de funecionarios, que dera escandalo com o contrabando que fazio abusando assim das quas Drsrogativas diplomancis ? É certo que Ladnes Não desejaria voltar a Portugal, ande colhera to- dos os proventos a que, ospirava, e onde corta perigo, ele agora marechal do imperio, de não Teceber algum dos grandes commandos! que te- riám de ser disabuidos pelos generaes de Napo- Jeão na guerra que evidentemente se preparava, E, digamolo tambem, era natural que Bonaparte; je bem sabia que era inevitavel, & que, no caso. de ihe poder extapar, tinha pelo menos o intento de levar por diante a expedição de Inglaerra, era natural que emprégasse numa missão diploma a um dos generaes em que ele, Justficadamemte, male confiança depositava Não; estamos perfeitamente convencidos de que foi simplasmeme pro forma que se disse a Lan. mes que vinha de parti para Vortugal que [oi com perita saistação que 0 novo Imperator assignody Seu pedido, à deivissão de Lannes no dia 54 d janeiro de 1305 « nomeou logo em seguida para O posto de êmbuixador em Lisboa o seu primeiro ajádante de campo, Junot. “Esse sim, esse estava perfeitamente nas condi ções exigidas. Era um valente e um, impetuoso, Bom para exercer pressão na detnlidade do gover no portugues, é não era um general que fresso falta nos comimandos de qualquer campanha, Sem ser rude como Lannes, tendo até uma certa cul- ár de spo, o baxa, é certo, pa repre. 
fe era ministro dos negocios estrangeiros um, Homem. cultisimo como” Antonio de Araujo é Azevedo, mas cra casado com Uma eseripioray Gom uma mulher de finhsimo espirito e de alid educação, unica talvez das esposas dos marechaes e dos generaes que podia figurar brilhantemente, domo ' representante da nova cbr Iranceta, puma Gore e velha raça de velas tradições. Imaginem que O imperador mandava para tê o marechal L.efebvre é tom elle a desbocada da mu er; a Mine Sans géne, da recente comedia de Sardou t rã, além de tudo it Juno era um insro- mento cego da vontade dê imperador; faria sem: pre o que elle mandasse sem commentarios, sem Fepiicas Lannes não, ese resmungava sempre, e foi axé por ele resmungar que veio pela primeira vez a Portugal, O primeiro consul precisava de afiscar de Paris am general que criticava aberta. Ppente a concordo, & de rá vontade seca à 

So embáixador seria die para ma córte eminem. 

   

  

  

  

  

      

  

  

M.pé Juno, que foi depois duqueza de Abran- tes, recebera áberca da sua atitude em Lisboa instrueções muito particulares que il transere- ve mas, suas interabsantiseimas “Memorias, Essas. inserueções são cheias de bom senso, vê-se que a espiiuosa Laura, à futura duquesa de Abramo 
  es, as seguia d red, Notaremos em especial que soube a embaixatiz ranceza capuivar portal (6r- mê o núncio do Papa que o digas prelado não saia dê casa dci Me JUnot percebia pertelamente quesn'um paiz tão dominado pela religião, não se podia exercer a influencia necessaria estândo-se “al com o representante supremo da Igreja. 

  

M, Pinheiro Chagas. 

  

(Continãa). 

LENDA DE IGNEZ DE CASTRO, 
(CARTA FAMILIAR) 

  

(Contintado do numero 540) 
Mas à fonte das lagrivras, as lagrimas conver- tidas em “onte tiveram orgem evidedate na Ari onsutica de. Apolionio de Rhodes, lv. t Morre Érico peltiando com os Argonaus Cl, espos s do principe, succumbindo ásua dr, sulea ses = dos lagrimas com que é chorada às niaphas fazem uma fonte. Eis o texto original 

  

a gluubieo AiJeisso 
dous à dE éri sibresços da 

Treo, aibaqubvm Ppiyos aisgêm. mi DE nal abra 

  

  

   

Costa e Silva traduziu este logar assi 

  

Nem Clite a esposa seu esposo extincto Deixar quer junta do mal outro mai teste, É a cérviz dou à um laço á more sua Do bosque choram as eênslvis mymphas, Es derramados lgrimas tornaram Em fonte pura que appellidam Cite, Do nome ilustre da infeliz esposa 
O sr. Henri Faure, natural de Atiainvile, vi 

tou Portugal é tão encantado se foi do nosso paiz, 
“que nos seus escriptos tem singulátmente honrado. 
a nossa literatura, vertendo para. a sua lingua O 
Camões de Garrett 6 di 
de Gustro dos Lustoss Es ema um 
lheto. primeiro numero d'uma serie de estudos, 
que denormina Les drames do Plustoire 
Sympathisamos com o seu trabalho, e confron- 

tando-6 com outras traducções franceras, como 
as de Barrault, de Florian, de Grandmaison e do 
nosso duque de Palmelia, D. Pedro, não reputa- 
mos somenos a d'este illustre literato. Copiare- 
mos por amostra a estancia da bonina que tortas 
da... uma das mais famosas do poeta 

  

    

  

Comer a leur des champs, qu'unéjeune bergêre Gueilla pour la nover dans sa tresse ldgêre, Se fane.promptement et perd sa dodes odeur, ingles tato ez om Chang de cooler Laflamme de ses yeuz s'éteint,son frontõe penches Et Pale de la mor voile sa ice blanche Lee 
  

Difisilima é a versão desta oitaava, 6 o merito, do sr. 1, Favre transluz principalmente na breviz dade enérgica com que. a trasladoo. para a sua lingua. O sr, conde de Ficalho na sua Flora das Indas observa. com fnissimo juizo à sobrieda- de que. Camões sustenta nos aspectos geraes da vegetação! € como estas descrinções, sobre serem. raras, São curtas & condensada, Sob tal ponto de vista são meste Jogar pouco félies alguns trad tores, se. exceptiarmos talvez 0 nosto duque € 
Sei orar osrH, Faure, E a E frequente nos poetas esta parabola da flor murehada, mas intraduzivel do portuguez 0 fin. dissimo termo de Domina, que é todo noso e de sramicendeno imo, E adravel eta pintar, unica talvez; a phrase clegamte, à transposição. maravilhosamente hell, o verso suave & barmto- nioso a tornam dnimitável Caudes tomou esta comparação. de” Viglio, que já a tomara de Ho- mero, más à musa portogdera tobresahe dos seus deliiotos modelos, Vejamos o latino na Envid, & cotejeso O meu amigo Com o portugues, quer no iv 1x, faliando de Euryalo so 

  

  

  

  

    

Purpureus veluli cio fos suceisus aratro 
Languescit moriens ; lassove papavera colto 
Demisero copul pluciá cim forte gravantur ; 

que Odorico Mendes verteu : 
Ao córte astim do arado, fallecendo. Marcha a rosa, ou das chuvas aggravada, O colo inclina a languida papoda ;   

quer no lv. x1, fallando de Pallante: 
Qualem virgineo demessum pollice florem, Sent mol Colas, su lanquentis Ayacintht Cai neque fulgor aúlue, necdum aua forma recai 
Non jam att mater telus viresque ministrat 

que o mesmo interpretou : 
   Qual por virginco police apant 

Molle violeta. ou languido jacintho, 
A quem brilho nem cheiro inda fallece,, 
Mas não vigora é nutre a mio terrena. 

  

A. d.da Fonseca Pinto, 
— eo 

O TORNADIÇO 
Romance historico 

(Comtinaa). 

reto 
MORG. DE FORTINHÃES. 

(Continsado do ntmero antcecdente) 
“Aqui o velho parou a tomar folego, é poisou na sobrinha um olhar desconfiado. ll, alvoroçada,    

               



O OCCIDENTE 
        rea pio 
SOR quê into, ue di maio? Eb, Nu As oanoa  bacharaem cano. 
2 on ado e pecsplaçia ab os beuot 
É levem; “o Je trancudo, leu à carta até do fim. 
RR ora so pia a eai fofo animes Di Bolibozar Luiz do Lara Botelho Nao Nec é idalão He tomo = exclamou ele, re FE E 

na? Isto é obra de grande letrado ! o ps nie poido deitar le Ca ee pd hos baixo Data d fer — orgão o padre adoçando a for quem GD Blade?" Seite 
fEoclei parta 1 Haro Bon a dita or Rs a O nano ce al DE Gntáguo mb ra o pera head a pastar pocagaie lida io talhtr 
ciou emfim irao a 

Dado Re uia ig ce dr ari Botohov Eu conbéço ese 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

siho do conde de Val-de- Bouro Tso, lso! Bem disia eu que conheci'o nomes fo um tio de, de" Gero "0 irei Thomê das Chat gas. Mas então, tu queres casar om ie, ou como é isto? E quai May lie É 6 morgado? À de Valide Bouro é grande, não ha dúvida, mas 0% hok são como a” tos. Quê é o que ele tem 2 
o sabes 2 casa é das melho- regia. Então tu gostas de Um ho meg Sem Saber 0 que elle tem £ À 

Deust a N 

a ns la pe 

Fi 
=>Tem sizo, pequena ! Eu cuida- ts e o 

de missa, mandou seu à sua gua o sem mais 
à quinta de S. João, onde D. Balthazar de L. dra de 

mia oia da soalheira. E sal 

qui epi Qu e giz a 

pen Ea 

  

  

  

   

  

  

   

  

diga nada, por 

  

  

  

   

  

  

  

   
sim? 

  

Era Luiza, que O observava de entre a porta. O velho hola de rever, sob os oculos enormes E Já tu andas no art disse elle, -- Ora anda cá ando cá e esperta os ouvidos “Tomou a caia de Cipa da mera, orientou se por instantes iaquelie Iabyrintho de prosa empe- achada, é Jeu com um sorriso aaistétos 

  

JE não se detenha voss mercê muito tempo, 
para não dar pábulo ao maldizer de pessoas in- 
Vejosas. À licenca paterna é de justiça qui à pe mas não deve cla sofrer dilacções de obstáculo, “isto que à minha sobrinha tem todos os predica dos de sangue é de riquezas, para ser digna de uma aliança com qualquer casa deste reino, das 
principalissimas da córnea 

  

  

Aqui,o padre Lopo de Almeida parou é ergueu 
para a sobrinha os olhos radiantes de triumpho : 

— Hein, que tal? .. Disto não se faz todos os. 
dias, senhora sobrinha ! Luiza, por unica resposta, lançou-lhe agrades 
damente os braços ao pescoço. 

O lacaio esperava já no pateo, com o cavallo 
arreiado ; O padre Lopo chamou o, e mandou à 
cartá à D. Balthazar de Lara, quinta de 8. Jojo. 

O creado partiu a galope, e o velho egresso, 

  

  

  

voltando-se então. para a sobrinha, que o seguia, Euro dando fe uma palmadinha na faeé raborisada Dona watar do enxoval sua tonal 
(Cómtindas 

  

REVISTA POLITICA 
A situação credo pel governo com a dis ão extemporânea do parlamento é a desastrosa Fecomposição ministerial, é verdadeiramente de- plbcava, porque bem se páde dizer que oi peor Tependa que o sonero, É o que se depreende do que vas por respeltoide Cleiçõe e Candidatos. Do A situação do governo amos da dissolução & da recomposição; era. melhor que à actual, embora. Estivesto sb uma. certa dependencia do partido. progressista, visto que não tinha uma extaordi- Bai mala na camara o ora essa certa dependencia converteu-se mum verdadeiro jugo e tudo leva a crer que o partido progressista traga à camara. mais deputados seus deeique os je tinha pa Camara que li disso 
Eta é que é a verdade e assim se explica à 

  

mansídão da epoca eleitoral que vamos atraves- Sando, parecendo que devia ser oxactamente O 
Pela mais inversa das coisas tem o governo que secar tos oe necordos é em vez de ser ale a Tepartr 08 candidatos, tem que acecitar os que à 

np ão lhes indicar, ? 

  

foi para isto que se dissolveu o parlamento | 
é sé recompõe O misterio 

É 6 retultado de erros políticos, em que o gos 
verno não attentov, mas de que he est dofirendo 
os duros elos : Nestas condições ainda não está completa a lista dos candidatos por Lisboa * estão, sendo 
grandes as dificuldades. pára à. completar, não. ôbstante haverem já dois candidatos progressistas, 

É tudo o que ha de vedado à respeito de ele 
“fôra deste assumpto temos a famosa epistola 
do sr, conde: de Magalhaes, publicada no, Eco- 
nomiste Français, em que Cite titulo, parecendo- ne” pouco “o qué o. st. Paul Ltoy Benulicu tem dito de. Portugal, que. ná opinião d'este à lista fances, é um paíz de bandidos de piratas, de 
ndrões etc faz cõro com elle e pede a interven- gão do governo da França, para mandar os seus oiraçdos obrigirem o otéro” portugues à agar aos obrigacionistas dos eami nihosde fero oque o estado da com pantia. não pecmitte sarisfazer-Mhe 

Por completo. E Este zelo do titular. que já foi mi 
nisto. que tambem É par do reino, para adiniração das géntes comes Por si proprio. porque é obrigacio- 
hista, E porque o convenio do Ei verao portugues o prejudica em al- gamas centenas de francos. 

Esto ouve se & Custa à acreditar. Que um útular poriuguer, par do 
reito, ex-ministro, capitalista, que tudo deve à este pai de gente boa, que fem fio tâtos tur é pa Pes do reino, peça no estrangéico 
que venha Bombardesr nos é fnaus dito para não dizermos outras coi- 
sas fas. e Deste portuguer não se pode 
dizer 

   
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

«Ditosa patria que tal filho teves. 
mas como diz Camões ; 
«Dizei lhe, que tambem dos Portu- guezesa 
«Alguns traidores houve algumas 

Deve Estar muito atrapalhado este fidalgo para assim denunciar sua 
fraquesa, mas Já que não póde ser 
superior à algumas centenas de fran- 
&o8, e que esta patria to pouco lhes. 
merece, aehavamos muito mais cor= 
Taeto que deixasse este paiz com to. 
das as lonras que lhe deve, e que depois a bordo de um coutaçado “a triplico alianca, viesse dirigir o 
assaio ás. algibeiras. dos contre 

buintes, visto que no thesouro não seria facil en- 
comrar oiro com que saciar a sua séde, 

  

  

«Leyantae-vos, por Deus! 6 pedras da calçada te 
João Verdades. 

  

Almanach Mustrado do «OCCIDENTE» 
Para 1894 

Já sahiu à publico e está á venda em todas as. 
livrarias este annuario ilustrado. À espa é um formosissimo chromo allusivo ás. 
toradas, em que se vê à Praca do Campo Pes. 
queno. Preço 200 réis; pelo corrélo 210: pedidos á 

Empreza do OCCIDENTE. 
L. do Poço Novo-Lisboa 

Capas para encadernação do -OCCIDENTE» 
Preço da capa Soo réis, franco de porte 
Preso da capa e encadernação vibaoo réis. 

Pedidos à empreza do «OCCIDENTE + 
Largo da Poço Noto — Lisboa 

iorervados todos ox direitos de proprieda- detartntica o litiorarh dá 

    

  

  
  

   
     do Eonrio, 88 

         


