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Curonica. OccipENTAL 

Houve Jum tempo em que 0 bo, 0 boi qu 
“los nda conhecemos desde a charri até ao meio- 
ie, Se tomara para os egípcios a expressão ma 
completa da Nifdado sob a mata al. F 
gu Eelebre o boi Apis, que não teve pae, por ver & vaca da mãe fêcundado à um raio de luz 
Ecleste, Era preto, com uma mancha branca tran: 
gula testa, uma figura de abutro de axa aber. Fis"a”oda à largura. do, lombo, é má lingua a imagem, de, um escaravelho. Vivia este boi no templo de Phtal em Memphis, onde rece Tas idvinas que lhe prestavam os sacerdote, & 
S$à servido por dontelias todas nuas, Tinha as 
Hastes doiradas, e varios omatos simbélicos e i- 
aptos hierogíttos espalhados pelo corpo. 

Assim enfeitado & preparado, passeava de tem- 
pos à tempos o boi Apis em procissão pelas ruas 
Ea' capital, com grande acompanhamento de ho- 
mise imúlicres e creanças mascaradas, ntoan- 
doe biimnos, Rodeavamno às dontelas do seu 
serviço sempre em pêlo. E tudo isto cra uma festa 
iamsa pos que dava o cavaquinho sc que a repeiam sempre que podiam. 

Festas quo tambem fóram famosas e famosas 
dm séndo, ram a Dacchanaes da Orca é 

da antiga Roma, À principio só as mulheres po- 
diam testar parte mélas, mas depois fôram tam. 
em admitidos 08 homens, e por fim ra já tão 
fra das marcas o regabóte, que o Senado teve 
de as profoir, Cobriam se ns bacchantes com pel- 
jes de Bgre, desgrenhavam os cabelos, coroavam. 
se de fl de hera, e com um iso de pam. 
Panos verdes na mão gritavam como umas per. 
idas: Evo, évoê que era como que uma sau. 
dação a Baccho triunlando dos gigantes, 

Depois das bacchanaes. vieram as saturnaes, 
estastem honra de Saturno, o deus lendário, que 
ra; expulso do eu por comer 0s filhos como. 
quem Come borrachos com arroz, é que fôra ha 
Bira fala, no reino de Jano. Memoravam tes 
festas a estada ali do deus expulso, no seu exilio 
do cêo, durante um tempo que 5 ficou chamando 

idade de oiro, a que Camões assim alude 

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vivia então à gonte moderada ; 
sem ae a terra arada dava pão, 
em ser cavado o chão as Eructas di 
mem chava desejava, nem quentur 
auppri então natura o necessario. 

  

Emquanto duravam as Satumaes, fechavam-se 
os tribnaes as escolas, Os escravos considera» 
Vam-se libertos nesses dias e vestiam-se com as. 
Vestimentas dos senhores, que os serviam á meza. 
“Todos os ticos. repartiam um pouco da sua for- 
tuna. com os pobres, e o povo, celebrando à ale. 
gria d'esses dias, miascaravade e vinha para a Bia em grande Foi, sem ediaes do govemador 
civil men perigo de ser preso. Os patos diver. 
am se tambem quanto podiam, promovendo bai. les magificos em que apareciam vestidos com. 
longas tunicas pretas encimadas por largo cabe- 
Ros que foi o que depois se transformou nos do. 
inós de Veneza, que são ainda. 05 do nosso 
tempo, O chistianismo acabou com as saturmaes, é Santo Agostinho, S. Cipriano e 5. Thomas con. “demnaram as mascaras, por e lhes afgurar em “rostos do demonios, Vem porém o seculo vi & outra vez se lança o povo em festas desbragada em que o boi e o burro são honrados como re: Dresentação material da força e da humildade. Escolha se um estouvado a quem se chamava 6 «pápa dos loucos», e durante tres dias andava “lie pelas ruas cscarranchado num asno atrás do 
doi gordo, Seguiam-no homens é mulheres em estapalurdios trajos, e tudo acabava em medonho. regabofe dentro da cathedral, onde se comia é Debi até não se poder mais 

As festas do camaval em Venicia e em Roma, travidas pelo seculo xy, oram então um deslum Bragero de ie, de praça vstidade he crearam os tipos alegres do polichinelo é do arlequim. À França fez tambem do tempo de carnaval um tempo de divertimento sem pelas, dead oa Cadena ar cando Grande galhofa, e a promover desenfreadas d SP acido ouro tanto as freiras que se vestiam 
de” homem. com calções justos pena o es 
Dida é cinta! O rei Luiz IV imprlnia ao car. 
Dada! francês o esplendor maximo, mastarando 
2evile proprio, introduzindo este exemplo em toda 
Ebro o uso da mascarada. 
e o tugal, o camaval £oi sempre celebrado. 

com arsemeços de laranjas, ovos, alqueires de tre 

     

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

moços e erivis esguichos de seringa, sem esque- Cat” quantos tachos e panelas de barro se racha vam durante o ano, e iam sendo guardadas para à ensrudo, Grandes, mas iuteis têm sido 08 cs forços até agora empregados para da português uma feição delicad: si tas da camada do verniz rebenta sempre a É à sua impeuosidade orginca. dia quem diga que à entro tendo a acabar e quem até diga que elle etá chegado ao seu fim, 
ndo que as socisdades modernas olferecem ou? 
sos atiracávos, têm. autos processos de diverti. memo; mas a verdade é que, embora de longe ca one, € Como que por ui impulão atavico, parece “ue retrocedemos. sempre, 4 eras mith logico, e estamos sempre prontos à aceita lo, 
de Enio estupido. a Como um Ashavero, truancaco, immorsedoiro como “a personagem da lenda, o entrado não pára, não descansa; e ainda quando este mundo feat fim, como tanta e tão Doa gente crê, nem assim se acabará para, elle o fadário cruel e à ua sina é ir cominvar a comprida noutco mundo, Tomei eterno, cada vez mais andrajoso e misera 
vel Disse que o cámaval alegre, estoivado plan- gente, buliçoso, sensual, pitoésco. ou. elegíaco 
Sonforme o temperamento dos povos que o com- 
memoram, Em Portogal, O  camaval é tolo € porco. Nem. sempre 61 tolo, mas foi sempre Porco. Hoje, é porco e é tolê. Dizem os velhos Que ainda o conheceram alegre. Talvez. Agora é due já nem isto, e compreende-se: por muita que seja a leviandade do espirito, por mais paralisada que Esteja à bra do sentimentalismo, sê por ihenirosa afectação poderia reiulgir o prater na façe, quando à dia dão inquieta ana, Nós bem sabemos que é hoje terça-feira gorda ; mas oque 
erá o dia de amanhant o k 

  

        
      

  

     
  

  

  

  

  

  

  

João Prubexcio. 

me 
As exequias por alma de El-Rei D. Carlos 

e principe D. Luis Pilipe 

Passou no dia 1 do corrente o segundo anni 
versario da morte de ElRei D. Caros é do Prin- 
cipe D. Lais Filipe, Nesse dia celebraramse exe. 
quias oficiaes na Sé de Lisboa, assim como nas. 
paroquias da capital e das províncias se fizeram. 
Eguaes sufragios, por iniciativa dos parocos e de 
varias corporações oficiaes « particulares. 

sufragios por alma dos falecidos monarca 
e principe começaram ás 7 horas da manhan com. 
“uma missa resada por Sua Eminencia o Patriarca 
D. Antonio, no altar do panteon real de S. V 
conte, Pelas 9 horas chegaram ao panteon real Si 
Magestades El-Rei D, Manuel e Rainha D. Ames 
Jia, com o sr, conde de Sabugosa, mordomo mór. 
sra condessa de Figuciró, dama da Rainha, 
srs, conde de Figueiró, veador, coronel José Lobo, 
ajudante de campo, capitão de fragata Moreira. 
de Sá, oficial ás ordens, é conde de 5. Lourenço, 
camarista. Suas Magestades cram aguardadas á 
porta do templo por Sua Eminencia o Patriarca. 
com seu secretario, mordomo, capelão e pelos. 
srs. marquês do Lavradio, D. Thomaz de Mello 
Breyner c D. José Belmonte. 

“Ali assistiram Suas Magestades a uma missa. 
resada pelo capelão da casa real, rev.* Fiadeiro 
Aquelle acto religioso passou-se como que ei 
família, no mais piedoso recolhimento, em que. 
muitos: olhos se marejaram de lagrimas, com a 
recordação do rei e do principe que ali repousa- 
vam depois dos tragicos acontecimentos que lhes 
pizeram termo á vida. 

Retiraramse de $. Vicente Suas Magestades. 
e cometiva, e ás t1 hors davam enrada no tem, 
plo da Sé para assistirem ás exequias ofíciaes, 
que tambem compareceu Sua Alteza o Infante 
D. Affonso. Numerosa foi a assistencia á funebre ceremo- 
nia. O grandioso templo da Sé encheuse quási 
“completamente com à representação oficial, pou- 
co restando para o publico. 

Compareceu toda a côrie e grandes do reino, 
ministerio e presidentes das duas casas do par- 
lamento, pares do reino, deputados, corno diplo- 
mático, altos funcionários militares e civis, con- 
tingentes das escolas do Exercito e Naval, Cole- 
gio Militar, corpos da guarnição e algumas depu- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

tações particulares, sendo a guarda de honra, 
dentro da egreja, feita por 40 archeiros, 

À. missa, celebrada pelo rev. conego chantro. 
dr. José Diniz de Carvalho, foi seguida de Libera- 

, dando a absolvição final Sua 
Patriarca DD. Antonio. O regimento de inf 
16 deu as descargas da ordenança, no fim das. 
exequias. 

a cidade do Porto tambemise celebraram exe, 
quias solemnes no grandioso têmplo da Lapa, com 
numerosa assistencia, de todo o corpo oficial e 
de particulares, presidindo ao acto religioso o 
Ex.e» Bispo D. Antonio. 

Uma força do regimento 18 de infantaria fez 
a guarda de honra e deu no fim as descarga 

gi 

NOTAS LYRICAS 

  

  

  

  

  

  

   

S: Carlos 
Antes de entrarmos na apreciação da opera 

Wally, que foi cantada agora no nosso theatro 
Iyricó pela. primeira vez, daremos algumas notas 
Diographicas de duas cantoras que pisaram pela 
primeira vez o nosso palco de S. Carlos, a sra Cla- 
Ta Joanna e à sra Emilia Scafi 

À soprano dramatico Clara Joanna é uma ar- 
tista que conhece todos os Segétdos da arte Iyri- 
ca, pois que além de possuir uma boa escola de 
canto, a sua voz é bem timbrada, dando todo o 
calôr 4 acção dramatical Foi discipula do conhe- 
cido professor de canto milanez A. Leoni, obten- 
do desde logo sensíveis progressos. Depois f 
à sua estreia em Torino no Mefistofeles, de B 
to, cantando logo em seguida ao-Jado de cele 
dades nos theatros de Parma, Milão, Florença, 
Genova, Napoles, e em Paris ná estação italiana, 
ao lado de Caruso, Bonci e da nossa Regina Pa. 

No nosso $. Carlos fez a sua estreia na Alida 
sem ensaio algum, confirmando desde logo os 
creditos de boa cantora de que vinha precedida 
O seu temperamento, demasiado dramatico, tra. 

  

    

  

  

    

  

   

  

  

duziu, toda. à musica bellamente, Estamos certos. 
inda a Wally, uma das suas. 

  

que deverá cantar 
Outra 6 

Seafidi. Ainda no começo de carreira, já revela qualidades apreciaveis. À sua passagem pelo nos 
do eatro, marea na sua carreira um grande 
triumpho? “Tem cantado entre nós o Rigoletio, 
Carmen, Wally (Walter) sempre com appl: 
dos ua Vô é bonita, é como caiora Il 
ente prophetisamos-lhe um risonho futuro. 

A opera Wally, de Catalani, é uma partitura que 
revela talento; muito superior á Lurely do mesmo uctor, à sua musica é inspirada, traduzindo todo. 
à drama, de si tão sentimental! Os trechos que 
ais nos agradaram foram: no 1.º acto, acanção 
ioleza, c'o dueto entre à Wally € o barytono Hal do aco, pagina do musa deseão 
iradãs e suggestivas! No 2. notaremos a dança 

Re Beijo e o ducto entre o tenor e IWally. 
O ge neto é para nós o melhor, desde 6 prelu- 

ralo todos os trechos cantados, é uma 
música cheia de tristeza, em que à orchestra nos. 
Pinta. o. amor, o crime, o ciume em todo 0 seu 
Poderi O 4.º acto é o mais fraco, a música é mo- 
Rotona na generalidade, e não nos prende. 

O desempenho foi hármonico. A sra De Ler- 
má, foi pouco dramatica pára o papel da Wal. 
Nem a dia voz poude arcar com as escabrosida- 
dez da parir ; 

Senti, um Walter! gracioso e elegante can- 
tando sempre bem à sua parte; à canção foi em 
tremo bem cantada. Mantel, muito bem no seu pequeno papel. 

Gateth, tempre o barstono de bonita voz, can- 
tando a sua parte de uma fórma admiravel. 

Georgi, artista de voz agradavel, e cantando 
regularmente Dammaco é Niola, sempre artistas distncios, 

Maseheroni, desta vez, regeu bem à opera, que 
está bem ensaiada. 

' cenario aprop 
que 16] vergonhoso O publico, como sempre ignorante, recebeu na 
primbira noite à opera Com alguma frieza, Se fos 
Peos Palhaços, dá Leoncavallo, já gostava, 
E recita dê carnaval cantoúse à Viva Ale- 
Pe que agradou a. Eregos e a troyanos, À 

Siticidmen 'Foschi foi uma viuna graciosa e boa 
cantor Scalid, sempre elegante e cantando bem. 

Rosi, muito bem, assim como Dammaco. 

  

  

  

    

   
  

  

  

       

   
  

  

  

    
  

  

  

  do, excepto no 4º acto em. 
  

     

 



  

O OCCIDENTE 
      

  

rada pelo parisiense de agora, o vêr 0 pacato Sena, quasi um modesto ribeiro, 
Trbondar do seu leito: À força das chuvas torrenciaes que se despenham das 
Altuias, e invadir toda a cidade que fica proxima de suas margens. O Sena € 
dos a humildes mbeiros, aqui € ali, que recortam Pari, todos a subirem e 
garem as avenidas e as praças, as ruas e as vilas mais cscusas,transfor- 
Taddo a grande planície em que aísenta à cidade, num vasto mar onde às ca- 
as sobrendam como em ata povoação acute Sober espectaculo ques 
Paiienses a principio viram. um tanto despreocupados do perigo. que cor 
Pi domisandidos à curiosa novidade, mas que pouco a pouco foram reco 
Têndio e avaliando toda a estensão do catacismo que os feria. 
Eno onto sentimento os dominon, o da solidariedade que lhes deu coragem 
ineo pára Se defenderem num socoto muto, quebrou prodigios de 
ibsnegação Fe de valor, principiando pelos recursos. do. Estado até ao mais 

jetário, todés no afan, de valer uni aos outros sem olharem a que 
“mesmo perigo, e aquelles que em melhores condições se encon» 

iBavans naquele momento, poderiam dentro em breve ser vitimas tambem, 
"Names E tão verdade "o dizer se que a desgraça aproxima é eguala os ho- 

mona aqu em Paris essa maxima teve plena confirmação, é mais à tem agora, 
ud” sc vom, epa alguma cia do seo avr, Com 08 micra. 
Su" que tudo porderam na cheia. Agora que as subscrições particulares vem 
Jontagão aos vinte milhões de francos votados pelo parlameuto para acudir ás 
limas: agora que os Rothochilãs subscrevem com cem mil francos, o presi- 
ent Ealtres com vinte mi), os múnistros com vinte mil tamberm, os bancos & 
andes companhias, todos concorrem, com quantias importantes & o sindicato 

da ingrenso que ab uma brio, ue se iva & mai de um milhão de 
“Podoi este recursos « os mais que vierem, poderão atenvar a primeira mise 

ria que sé manifesta é acudir de pronto & fome que não espera; mas os pre- 
Juína imateriães de” muitas fabricas impossibiltadas de trabalhar, multas oii 

ás, € que levará tempo, à restaurar, devem trazer uma situação. 
bias penosa 40 operariado sem trabalho, e com a perspetia do encarecimênto 
Abe dneros de primeira necessidade, como já começa à manifestarse, não fal- 
dofa6 para maior mal, especuladores! aváros que concorram para à fome. 

So MÊ a política procura tirar partido desta desgraça! Não faltam políticos 
nos jormaes R increpar o governo pelas medidas tomadas, e, comtudo, mr. Briand 
teh dirigido com superior criterio todas as providencias para atenuar 0s efeitos 
desta calamidade publica. 

O “povo porém, não se deixa infiuenciar pela intriga política, e vae colabo- 
sanda com ho autoridades, acatando às ordens superiores, sem à mais pequena 
iisrgencia, todos unidos para a salvação publica 
Ni ha pouco; que salvar e a que attender. Abi sabe-se bem a estas horas, 

pelos jognaes e pelos telegramas, toda a estenção da enorme calamidade, As 
Reunddções levaram à desolação a toda a França, desde que Pari, à sua grande 
cabega e 0 deu grande coração, é o centro da catasrofe. O Sena é o Marne, 
cabinido dos Seus leitos, submergiram as casas baixas e as aguas invadiram as 
aves. Os campos dos arredores de Paris estão alágados é às plantações arrasa- 
dao arvores arrancadas pela tai vão na corrente é às pequenas casas tambem, 

      
  

     
  

     
  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

         

       
A carona Etta Seariot 

A orchestra é que foi mal; desafinada em extremo!!! Custa 
à cre, com artistas como ha por lá! 

Trindado 
o quero deixar de falar no Espadachim do Outeiro, de 

Lopes de Mendonca é musica de Augusto Machado. 
de Mendonça ande qualidade de sor essencialmente por 

ga e a Elo ado e do 2º, Como reproducção dos 
nebaos 'ebaes antigos O 3º posto scenas descabidas que 
não nos agradaram j 
a ama inspiração muito delicada, ea órma como 

está imstrumentada marea mais uma vez o grande talento de 
gu nene Mem trechos lindissimo que nos encanta 
ram deveras! 

'O desempenho é que foi algo fraco; francamente, nem te- 
mos vozes, nem escolal A peça está bem posta em scena, me: 
recendo elogios a empreza Taveira. 

  

  

  

  

Colyseu dos Recreios 

   “Tem alcançado um. grande successo a companhia in 
iraliana, As operas, Lucia, Sonambula, Traviata, é à 
Alegre; Geicha, Patifa da. Primavera, ete, têm meree 
critica, os mais rasgados elogios. ; 

Não queremos deixar de especialisar a gentil cantora Dora 
Tião, ds ernciosa Lucia Contaldi, que possuem lindas vore. 
A Era aguia como o barstono Panatta, e baixo 

Campione formam um conjuncto admirável. 

So ea cemro afinados e ds peças ficament postãs em 
scenal EP cisão amos os Parábns do nosso amigo O 
se: comendador Antonio Santos. 

A A. Pixro (SAcAvEM). 

en 

As inundações em França 

  

   

  

    

Canta de Paris 
  Escrevo hoje, 4 de fevereiro, quando à tormenta vae pas: 

sado, ainda que não todo o perigo. Esta Paris febril, agi 
pelos nervos da ida de sensações, apresen- 
tou agora um es iamente novo aos seus habitan- 
tes, que lhes fot completa surprésa, imprevista, nunca cspe- 

     

    

    
A carona Cara Jows
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As Inundações em França 
  

    
  

    
  

    

EM AUTEUIL — Os mentos DO CONCELHO MUNICIPAL PERCORRENDO AS RUAS, DE CARROÇA, PARA PRESTAR AUXILIO AOS INUNDADOS 
TORUINAS CAUSADAS PELA CHEIA EM LORKOY, ONDE FORAM ENCONTRADOS NOVE CADAVERES 

(De fotografias)



          
O Carnaval em Lisboa 

rasteiros, que diariamente entram e sabem desta capital, con- 
Eriomados de curiosidade; mais depressa hão-de vir testemunhar 

s dos destroços 
siense, que de tudo tira partido, achou logo meio de 

aproniar o sbbeiho espectáculo que a inundação de Pais lhe 
Babo oferecia melhores eletos, viam individuos com mach 
nas fotografia  profssionaes ou 
tudo ha em quantidade, e em breves hora 
do postaes das inundações de Péris, qu 
o mando e que Já terão do. abi parar, juntamente com fitas 
dinematogtpbicas a desenrola ao olhos do público de todo O 

  

   

      

    

  

que de 
cia uma aluvião   

  

  

16 
se Eva 

O CARNAVAL EM LISBOA 

Com uns lindos dias de primavera, Lisboa assi 
sabindo todos para      

  

   

   
que mta gente se risse, daquella que por qual: 

dade é que de'anno para anno a folia.    
  

onde sob os escombros foram encon, como aconteceu em Lorroy, fora eins 
irados nove cadavers, VÊ sé tristemente que as perd 
materincs, em ha vidas perdidas. 

Auteuil, onde ainda h 
se disputou o Gram 
e muitos de seus habi 

  

am alegres corridas e     

  

        púdem sal 
possam levar, espec 
ltando este ultimo à 

as o não pódem fabri 
Às. comunicações com Pari 

  

mercê dos socorros que lhes 
res e pão, o que não é faci 
que muitas padi 

    

  

   

to por 
  

     jrtesompidas porque 
submersas rciras abatidas não permitiam 

nericnto da rua Gitse-Coeur abateu a abo- 
Perto de Orleans e noutras linhas deram-se 

outros desmoronamentos. que impossibilitaram todo jo seu movi- 
mento. 

Se fosse a enumerar 

             

qdos os destroços produzidos pelas cheias, 
Voa ta, sem grande proveito dos seus lei 

crá lido os telegrammas publica 
      

    

        

  

  

sado dias e até mezes, se ag 
dôr pela tristeza em que vinha 
dade alegria gnúlêsa não consegue ocultar 

Come E nação com o afastamento da tempestade, 

que du Salou esta terra de gosos, onde todo O 
mundo vem procurar divertir-se. 

Paris não esmorece facilmente, e eu vejo | 
trabalho incessante para fazer voltar tudo á vida normal. 

   
   
   
     

vejo por toda a parte um 
da a normal: Os fo A “Tua De VaitaDoup Nos Paços po Conceuto 

  

  

  
  

NA AVENIDA DA LIBERDADE, OS CARROS ENPEITADOS CONDUZINDO MENINAS! 

(instantantos Alberto Lima)



  

alesca perde terreno, num desalento que 
entristece, mesmo quando pretende fazer ri 
  

  Nos bailes de mascaras onde ainda aparecia uma. ou Outra mascara espirituosa, que animava com os seus ditos ou com à estravagância do seu 
traje imprevisto e engraçado, nem iso já se vê, não. obstante a. contortencia do publico set grande. EE que todos, vo 4 procur: 
não se encontra mem máscaras de fito, nem. raça. 
Quem esteve na Avenida, viu ali passar tudo cm Lisboa se mascarou e veu para a rua 
Mas não teve muito que vêr nem que admirar Apenas alguns carros muito modestamente enfe tados a fbres de papel, contrastando com algu mas caras bonitas de merinas, que transportavam, & que afinal eram à unica nota mais agradavel € atrativa que o Camaval poude da À tuna de Valladolid trouxe alguma anima à Lisboa, como trazem sempre os nossos visinhos estadantes. quando nos visitam, Logo & chegada do combo à animação se manifestou na gare do, Rocio, onde muitos estudantes de Lisboa e O colegio de Campolide os foi esperar com a sua dani, fazendo lhes festiva recopão, Nos Paços do Conselho, onde à Tuna foi cum primentar a. Camara, receberama os represen. tantes do municipio muito aféiuosamente, tocan- do-5e o himno português e espanhol, no meio de Erande entusiamo. À Tuna visitou varias sociedades incluindo a Associação Gallaica, La Eraternidad Espanhola e Juventude Galicia, as quaos lhes ofereceram um copo de agua É 5 lindos dias passaram sem que animassem um lindo  Garmaval, que a despeito de todos os esforços até agora empregados não a modo de ealisar nesta finda capital, onde não faltam 0- es mem sol esplendido a amormar a benignidade do clima. Quanto perde a economia nacional com este desleixo E péna. 

  

   
  

  

    

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sobre os cometas 
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de Inglaterra (1198), Filipe Augusto (1223), João 
Visconti, duque de Milão (1264), pápa Urbano IV, acoes a a 
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À “luistoria do presente não é, pois, senão uma 

   
  

  

  

  

    

  

  

  

O OCCIDENTE 
    

  

da historia do passádo. Apesar da into- do, homem ter chegado a uma época de prosperidade, existe ainda uma “camada intensa de ignorancia que faz prevêr áquelies astros déas fan Seguido diz Flammarion, com muito espirito, o méo dos cometas. é uma doença periodica us. volta, sempre que a aparição de um desses. tros. é anunciada. com estrondo, Em dias deuse esse facto no regresso do con Biela em têga. Damoiscau annunciára a sua rea arição em 29 de outubro de 1835, antes da meia hoito devendo atravessar 0 plano emque a Terra se move, Todos julgavam “o fim do mundo. À passagem do astro, segundo o calculo, devia efé- fara no. plano, um pouco para dentro da or: dita da Terra, à uma distancia egual a quatro ralos terestres e dois terços; mas o que ninguem tinha. previsto ora em que sto da sua imensa orbita, estaria a Terra, no momento em que o co meta à tranfpusesse (em um dos seus. pontos. Arag resolve, pelo caleulo, o assunto indicam: do que a Terta só passaria pelo ponto onde 9 cometa eruraria à orbita, justamente um pois do astro ter por al passado, sabem Velocidade media da “erra na sua orbi Ga leguas. por dia, é à cometa deveria passar à mis de 20000 milhões de leguas da Tetra, Foi que sucedeu, e o mundo continuou a existir. im ja lou novamente à penar s no fm do mundo pela aparição de outro cometa, mas à data. passou sem catástrofe Halcêrca de dezenove seculos, Seneca opor a sua poderosa logica às idéns superstciosas dos seis contemporaneos, dizendo que 05 cometas se moviam em. caminhos indicados pela natureza A questão. permaneceu, porém, durante muitos seculos. sem solução definitiva, até que Newtom achot. a lei dos movimentos dos cometas, em a6ão. Pelas leis da, atração universal o cometa descrevia uma curva muito alongada. Auxiliado por Halley, que se ocupou com dedicação do as. Sumo, reconhieceuse que, o mesmo cometa rea- parecia mais tarde ou mais cedo, segundo a or- Bia que teria de percorrer e que o cometa de 1682 deveria reaparecer em 1758, À predição de Seneca realisouse, demonstrando-se que os co. 
metas. descreviamorbitas regulares. O cometa arecou de novo em março de 1758, um mer antes do dia indicado. À orbita do. cometa. de Halley acha-se final- mente hoje. determinada, e o astro reapareceu em 1835, afastandose di Terra até 1875 € re- grostando em 1910, anno presente em q o prazer de tomar a vêr 0 seu brilho, É ue os cometas passaram da lenda & 

    

   
    

     
    

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   
  

  

  

  

   
   

Quatro caracteres distinguem os cometas, dos planetas: 13, o aspéto nebuloso e as caudas. 
*, as orbitas elípticas que percorrem — 3., à inc 

clinação dessas orbitas — 4º, a direção desses mo- 
Um cometa é um ponto brilhante (nucleo), 

cercado de uma nebulosidade que segue uma di- 
tesão particular com a fórma de raso luminoso 
(cauda), A parte nebulosa que cerca o nucleo 
à, cabeleira: Nem todos os cometas teem estos 
característicos, uns ha que teem muitas caudas, 
outros não teem cabelicira, etc 

O cometa só póde ser observado no céu, por 
tempo limitado, aquelle vae-se afastando sucessi- 
vamente da orbita da Terra até que deixa de ser 
observado, continuando à sua orbita eliptica ou 
parabolics 
Em O numero total dos cometas observados, 

apenas ha treze cuja periodicidade tenha sido 
verificada, e são elles por anuidades: 

  

  

  

   

  

  

    

    
  

  

O cometa de Halley. 76. amos, >>» Pons. Ho us 
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24 > Brogsensiii 54 > » 2» Wininecke.. co. 58 
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“Todos estes cometas periodos, & excepção do de Haley, giram de Oeste para Lene, como os planetas Estes cometas periodicos são em geral invis- veis olho nã todavis, o de Halley é o de Pons 

  

  

eram visiveis sem auxilio de instrumento, e se 
melhando uma estrella de segunda grandêsa. 

Uma massa nebulosa muito ley, cujo nucleo póde ser solido ou formado por aeralitos solidos, levados & encandescncia o Peel mas cuja arte é formada de gazes, cm que predominam e vapores de carbone, é um cometa, Essas mas- sas tomam a fórma esferica, sem caúda nem eleira. Chegado de regiões do Sol, o cometa lutas formando-se então 0 rásto Caudal € a ca beça. O cometa deixa, de ser ester ova, alongado na direção do Sol. Tie astro acta no, cometa pela su atr pelo seu calor, pela elétrcidade e magnetismo € Por uma força de repulsão Às caudas dos cometas estão sempre do lado oposto ao Sol e são tma especie de sombra lu- minosa que anda e se curva levemento, como dt nuvem que se fónia é te evapora constantemente dO Fai dessa Sombra, Quando O cometa apa 
rece no fundo do espaço dirigindo-se para o Sol; assemelha de a uma massa nebulosa, redonda ou oval, e aproximando e do fóco ardente, desen- volve o nuclco, ceréado de uma atmosfera vapo rosa alongado, cujo Indo mais estro está vol. 
fado pará o Sol, E esta a firma deiiniiva dos pegos cometas. O Tasmo do brilho dá dias depois, de elle passar no perielio, depois diminve a cad disdpa.e e 0 cometa de lota uma simples nebulosidade Ô Sol produs, portanto, sobre estes aros quan- do próximos, transformações importantes: Que eleito poderiam produzir o choque de um cometa: com O nosso planeta? Uma mistura de acido carbonico ou outro gaz irrepirave, resul. ando o envenenamento da especie humana, um. asfiia universal, uma explosão inesperada, érisação,mubit, um choque parcial ou uriver- Galmente mortal. São efeitos postives, no entan- do, como Da patuesa, existo ordem é Racmonia 
fóra della, êm todo o firmamento, é mais que provavel ão termos à presencear catastrofe e- melhante até que a Terra morra, « como 0 es: 
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paço é imenso e o nosso planeta anda com pro- 
digiosa rapides o ponto do inínito que ocupamos 
em cada instante, é imperceptível na imensidade. 

   ninguem melhor do. 
à tal 

São estas às palávras de sua Astronomia Popular, e ce elle” poderiamos conceder à pala Fespéito 5 destroços observados na naturêsa, aqui e ati, causados por um terremoto, por um raio da éricidade atmosterica que flmine intantanea- mente um ou outro indilduo, ou outro qualquer fenomeno aimoserico, ou do Gi da tera, são apenas insignlicantes parcelas do que se pode- 
ia pasar, te o encontro de um cometa Uvesse logar coma orbita do nosso planeta 

  

  

  

  

  

Antonio À. O, Macuavo. 

% 
Pelo mundo fóra 

  

(Notas d'um curioso) 
I 

Leitor assíduo desta revista, cuja existencia é 
mánifesto exemplo de tenacidade, dedicação, 
telligencia e larga capacidade profisional do seu 
fundador, que tão altiva o nobremente à tem di rigido durante os trinta e dois annos da sua p 
biicação, — notei desde ha tempo que numa ilus 
tração como O OceibkwrE se tomava necessario 
introduzir uma, secção, onde, rsumidamento, &ê registassem os factos de mais accemuada impor 
fancia nas variadas. manifestações, da evolução 
dumana. mundial, eimbora, « seja dito em louvor 
do sr. Caetano Alberto, Os acontecimentos mais notaveis do estrangeiro, para não falar nos de 
casa, tenham sido aqui” devidamente registados. 
Mas o progresso social evidencia-se por tão múl: tiplicadas fórmas, à sclencia especialisa-se e dês. 
envolvese d'um modo tão prodigioso, que não é 
possivel a uma revista, por mais msticulosa que 
Seja, acompanhar todo, csse assombroso mov 
mento, cuja complexidade não caberia Lertamente no cerebro privilegiado dum Aristoteles, d'um 
Leibnite, — nem mesmo dum Spencer, O maior 
encyclopedista dos modernos tempos. 

Nenhuma revista póde ter csãa pretensão, e 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

mito menos quando se trata d'uma publicação 
da'indole da Mossa, Ha, porém, fetos de tão 
alto valor social, polco, tera leo, 
Cao regista se Inpõe a um maga çine que, como 
8, cansttus parte important a leitura de mui. 
dás familias, que não devem ficar alheias ao que 
e” passa. nos vastos dominios do pensamento, vi 
brando cada. vez mais intenso, mais 
mai acebtador, : 
quanto não surge um obreiro digno de tal em. 

e dee recobea os aplhso à q 
lá, o como é necessario lançar a déa 

juntamente em a primeira pedra do fundamento 
Bana, para eso  extmplo dos menos our 
Seeção! Rob a modesta, aub epigraphe que a en: 
cl fazendo um resumo giro do anno político 
ndo, craque a velha Europa desempenhos a 

ar primavial e por isto merecerá mais demo 
Fada: Atenção, convindo observar que, em tudo 
“quanto escrevermos, diligenciaremos abstrair 
dafota pessoa, setapre ieritante, mormente em 
casos desta natureza, Ô nosso trabalho é fructo 
unicamente de leituras de jomaes é revistas 
donde, sempre que nos seja possivel, extal 
mos às notãs dum curioso, à Que damos começo, 
cinbora antecipadamente hos lavada o receio de 
“que nossa Mdéns e torne. importuna para os 
aigmantes d'O Occinexte. 

   

  

  

      

      

       

  

  

        
  

  

   

    

   

O anho de 1909, cuja alvorada rompeu impal- 
lidecida: pelos echos horripilantes da catastropho 
de Sd Rag, ssa por um 
Prego den caders do fado, dos Balkns 
gaio existem fermentos de revolução. E a 

e ária, principado vento 
da Turquia, que teve à vellidade de se procla: 
ar oi boca do principe Fer. 
abnesara Bossiava Heogovia, duas províncias 
AU ja distração Europa lh confira 
o a PU, por um simples de- 

“Tres nações ao mesmo tempo fazem aperceber 
sa de becos: À Tui elama cos 
Pegões polos des, embor Poa que a pita À por “te xdmpio Pesforgava se. pla, posse 
Bco e Sm cj aepração unica é 
er Pav do reno do Jorge : 

A Servia, que sempre havia sonhado ser um 

o conto grande etado eslavo do st ue 
oro enabro E Bóia e a Hereegovina, onde 
Berne na pia do pero otomano ha um 
o anna 

À attitude da Austria despertou manifestações 

de Ingonao Mesesparo patsíoco por Parte dos ser- 
ponta preparavos miliares por 
o set nação, quão passo das ama: 
devido a as lis das chancelaria, 
aa alia o reclamações nevas, pata 

aaa 
dos: comp agora à um novo 

Segue 1 estado de 
ssa fdéa tinha, o assenti 
Eça Ta 

     
   

  

   

  

  

  

  

  

recia, animada de 
fa         

    

     
  

  

  

     

  

        
e tinha sido o con 

  

     

      

      

   

    

  

  

  

palmente, n je resta conter 
scutisse a annexação das duas provin 

gem do litígio. 
À. Austria tinha do seu lado a Allemanha, e a     

Italia não queria, de modo nenhum, abandonar 
as suo duas aliadas, Por seu turno à Russia não 
Elava” disposta alirontar uma guerra contra à 

alfada à favor da pas geada d 
podas 4 tranhuilidade forçada dos servos 

com Aprasimento da Austria, que lhes fêz acceitar 
às abs dolorosas condições, como à anexação 
dis duas provincia, renúnciândo pará sempre & 
ua reivindicação e declarando que não tinham 
direito a nenhima compensação. 

A “aunexação. da Bosnia Herzegovin 
reconhecida por todas as potencias. A Turqui 
Tecebia algun milhoes em compensação, gra 
gas dice, cava conjuado o peio dima 
Gonlagração geral, O deito E que d tra, foi letra morta. 
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ta vez, como de muitas ou 

1. Macedo DOLivesha. 
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O OCCIDENTE 
  
        

A casa submarina 

Max Pemberton 

(Gontinado do nº 1119) 
xIv 

Um polvo monstro 

Quando o doutor Gray acabou de pronun- 
ciar estas palavras, estavamos nós precisa- 
mente a um terço de milha da costa, é a umas. 
tresentas varas. aproximadamente, d'aquelle 
charco, perto do monte, que tanto horror nos 
causára na noite em que Tugiamos aos homens 
de Crerny. 

A tempestade parecia ter varrido um pouco, 
à atmosphera, mas o vento que soprava era 
de tal maneira quente, que quasi nos quei- 
mava a cara, sendo comtudo impotente para. 
dissipar o nevoeiro. 

Viamos o bosque e as pedreiras como que 
envoltos n/um véo de gaze, e passados momen- 
tos, apenas distinguiamos o companheiro que 
marchava à nossa frente, quando fa a pouca 
distancia. 

Dir-se-ia que a natureza estava brincando 
comnosco, pois tão, depressa um dos nossos 
soltava gritos de alegria por absorver o ar 
puro, como d'ali a pouco outro, se encontrava 
sem alento para poder caminhao 

Qualquer refugio, por terrivel que fosse, 
seria bem melhor do que aquelle logar, visto 
andarmos sempre entre à vida e a morte 

Mesmo o somno, aquele somno fatal, não 
poderia ser peor do que a angustia em que 
andavamos. 

É Doutor — disse eu correndo quasi sem 
força, para o alcançar — vamos para casa de 
Edmundo ou para onde quizer, comtanto que. 
nos tire d'este maldito ambiente! Em parte 
alguma se poderá estar peor. Guie-nos, que 
iremos seja para onde fór. 

E os outros companheiros fazendo córo, ex- 
clamaram: 

— Sim, sim, fujamos d'aqui 
Estavam desesperados, pareciam loucos, ti- 

nham à pressa do homem que se encontra en- 
curralado é pretende escapar ao perigo. 

D'esta maneira, ia-se-nos a vida lentamente. 
Luctavamos, para ter ar, puro, para ter luz, por 
tudo, 

Parece que ainda estou vendo Peter Bligh 
sem se poder ter em pé, vacilando a ponto de 
cair, gritando: 

* R cratêra d'um vuleão seria um jardim di- 
joso, comparado com isto: Vamos depressa, 

nos, porque estou quasi a ir ao 

    

  

  

h 
doutor, é E: 
fundo 

Depois de dizer estas palavras, deitâmos a 
correr pelo bosque onde. nos parecia que o 
nevoeiro era menos denso. 

Vimos então coisas maravilhosas; tão mara- 
vilhosas que à minha penna não sabe descre- 
vel-as, 

Lá em cima, nos ares, bandos de passaros 
davam reviravoltas como estonteados, ou como 
Se o cão estivesse inflammado. Voavam para 
um e outro lado, escurecendo a luz do sol, e 
de vez em quando, um ou outro, fechava as 
azitas e vinha cair morto aos nossos pés. 

Outros animães, como porcos, cabras, cães, 
etc, seres que pairavam pelas alturas ou que 
transitavam pelos valles, reunidos pelo terror, 
soltavam uivos e gritos lastimosos. 

Até as proprias arvores pareciam queima- 
das pela tempestade! As montanhas faziam-se 
negras e o cto formava uma cupula de fogo. 

      

Eu não sabia ao certo, o que Duncar Gray 
queria dizer, quando nos anhunciou que iria. 
levar-nos a casa de Edmundo Czerny 

Mas sabia que o doutor não dispunha da 
lancha, pois nfesse caso ter-nos-ia falado nella: 

Tambem não julguei que elle nos pro- 
posesse ir a nado, porque não haveria homem. 
nenhum capaz de se arriscar, por muito valente. 
que fosse, a atravessar a corrente d'agua perto 
dos rochedos. 

Demais, o caminho que seguia não era o da 
praia, mas sim o d'aquelle horrivel charco, 
onde tinha morrido um homem na fatal noite, 

Emquanto eu pensava estas coisas, deteve- 
se o doutor em frente de um poço, aberto ao 
pé do esporão formado pelas rochas que avan- 
&avam pelo mar. Duncar Gray estava fatigadis- 
Pas ta Dadas escorria-lhe pela 
ronte. 

  

RICARDO DE Souza. 

sk ES 

O rophen de Xadrez Lnso-Britamnico 

(Continta.) 

  

Correu animadissima à nova lucia (returmma- 
4) ue, a Conferidade do estos se ea 
et, a ultima quinta eira de janeiro, nos salões do pai do cad, de Ono font tema sua 
SédE 6 Real. Club Ingle) para disputar à posse 
do Tropheu de Xadrez Luso Britanmico. e 
presidente da Direcção do Real Club In- 

    

   

“les, sr, James Raves, ao receber os socios do 
Exemio, Litterario, disse, empunhando uma taça. 
de champagne: 

jue tudo : Brindo, primeiro 
agestade “leixar de ser, a Sua     

“brindo, sim, à ElRei--o Chefe deste paiz, cuja 
“hospitalidade nós Os estrangeiros gosamos em 
Carga escala e da qual, constantemente, recebi 

nos provas irrefutaveis.» 

  

  

Ouvido. com muito agrado o venerando presi- 
dem do fes Clab Ingo oo seu brinde enc 
ditusiaticamente correspondido com quadruplos. 
as idos Os quaes's. x” proseguius 

cmo da direção do Royal, agradecendo esta 
homi! visit, A todos dijo fis mais sinceras 
“ago vinda sta modestas sala 

Ofeus seniores: Acha-se exposta n'aquella pa- 
rio uma photogravura do Tropheu de Xadrer 
E um bp de nte; mas dedo av e 

  

  

  

. «vamos disputar esta noite com v. ex a posse 
ão cavaleiro de bromre. 

EConfesso. que os combatentes do Royal se 
«acham desanimados e convictos de que Sabirão. 
“Sencidos, Mas, vencidos ou vencedores, congra- “alo me por aber que não carão prcjadicados 
“efitem entro os rivaes. gen “erminando, permiti que, em nome do Royal, 
«vos manifeste à esperança de que esta v if “egita a miude no futuro € por longos 

  

  

      

   

Achando se presente o leader decano dos xa- 
drexistas do Gremio, sr vice-almirante reformado. 
Torquato Machado, agradeceu s. ex. a saudação. 
do Real Club Ingler, terminando por erguer um. 
brinde a Sua Magestade ElRei Eduardo VII e 
atoda a Real Familia Ingleza, brinde que foi cor- 
respondido com egual enthúsiasmo. 

Cêrea da uma hora da manhã o sr; Henoy 
Mitchell (que declarou ter nascido em Portugal 
e contar acabar os seus dias neste bello pais) 
proclamou o resultado da, lucta em que ficára, 
mais tima ver, vencedor o Gremio Litterario, por 
cinco partidas e meia contra uma e meia: Joga” 
ram, pelo Club Inglez, os srs. Raves Senior, Sil 
ley, Frazer, Marsden, Stanley Raves, Riedman e 
Mitchell, contra os srs. Pereira Machado, de Am 
sur, dr. Fragoso Tavares, vicealmirante Macha- 

  

  

  

  

  

  

  



O OCCIDENTE. 
      

  

O mesano no Stowr Lisos é Beurica com o Cancavetos Chun, ru Beurica 

do, coronel de artilheria Graça, dr: João Maria. 
daCosta e Alberto Veiga. O sr. Mitchell fez, em 
portuguez, um speech elegante e espirituoso muito 
apreciado pelo selecto auditorio. O serviço foi 
profuso e abundantissimo, tanto em vinhos, doces 
outros repasto, como em tabacos o magníficos 

Foi o que se chama uma noite feliz e de re- 
cordação indelevel para todos os que tiveram a 
fortuna de se achar presentes. 

x 
Desafio de Foot-Ball entre portuguêses 

é inglêses, em Bemíica 

    

São os inglses grandes jogadores do foo-bai, 
jogo muito “seu, quo usam como uma bela gm 
Jmftica de exercicio de força e destrera. Imtrod- 
“ido em Portugal este jogo desportivo, forma 
Sempre vencidds pelos ingltxes, estabelecendo-se ma” grande rivalidade, lutando valorosamente 
de pai à part. Nm dei, porém, limamente elis em 
venceram em toda a linha os seus rivaes. a O, desaão foi entre o Carcavelos Club e o Sport Lisboa é Bemfica, na presença de mais de 

  

O cnupo porruavaz, vencenor 

cinco mil espectadores que se aglomeravam em 
volta do vasto campo do torneio. 

Os grupos apresentaram-se constituidos da se 
guinte fórm 

Carcavelos Clab — Goal-keeper, Durrant; 
bacls, Pele e Lave; half hacks, Lets, Mell é 
Large: forvards, Havey, Hawis, Preúdle, Per 
dons e Vlley 

  

  

  

  

Sport Lisboa o Bemfica 
chados backs, Mocho é ira, Cosme Dam 

Lopes, Meyreiles, 
cells é Josué 

Os inglêses do Carcavelos Club tiveram logo 
no principio Preddie, imutilisado, fazendo quasi 
todo o jogo com dez jogadores Os portuguêses desenvolveram extraordinari 
energia, carregando sempre os adversários e co 
Servando bem as suas. posições, fortemente a 
cados pelos inglêscs, pois de parte à parte o jogo 
foi bem sustentado. O resultado final do torneio foi a completa vi- 
toria dos portuguêses, no meio do entusiasmo 
“geral dos Espectadores, “Tomáram parte no jogo. 

Pelo Campo Ourique — Goal-kecper, Ricardo 
dei Negro: Backs, Aldim é À. Ferreiras half 
backs, |. Simões, É Abreu e M. Pires: Jo 
Levy, Jenochir, E. Simões, M. Simões, Simplício 
Barreto), Costa. Pelo. Intornacional — Goableeper, Bare 
backis, Levy e Clyde Barley ;hal-backê, Boavei 
tura Bello, Berm iguciredo ; formards, À. Costa, €. Burnay, Heraldo Ribeiro, À, Barreio & 
P. Dir, o arbitro do torneio o sr: Daniel, do Spo 
Club de Portugal, Por fim houve lunch oferecido ao grupo inglês 
pelo. Sport Lisboa é Bemica, em que fóram fei- 
tos entusinstcos brindes, na melhor confratemi- 
dade entre os contendores, 

  

(gua par Mia dos dah, 
io € ca Vieira Ger 

    
   

     

  

  

    

  

  

  

     
    

    

  

  

  

    

  

  

  

  

Atelier Photo-Ghimi-Graphico | 
P. MARINHO & O. 

5, Calçada da Gloria, 5- LISBOA 
NUMERO TELBPHONICO, 829 

Trabalhos em todo o gensro de gravura, autotypia, zincogra chromotypia, ei Especialidade em photogravatas. = Os preços ma ratos do pais, em todos os trabalhos. Execução períita. 
   

  

EJIEREZA DE CARRUAGERS FIDELIDADE 
Proprietario — JOÃO FILIPE DA FONSECA JUNIOR 

Numero telephonico 500. 
Aluga Coupés, Mylordes,Calehes,Landaus e Clarences para fotos os serviços 

RUA DE S. BENTO, 46-LISBOA 

E no ESTORIL, Parque do Ex.”º Sr. José Vianna 
  

  

Collegão Francês Instituto primario e secundario 
MN Anetorisado por Alvará Regio do 25 de Julho de 1908 

Rua de Nossa Senhora do Resgate, 6 (Avenida D. Amelia) 

| LISBOA Il 
  

EDIFICIO PROPRIO E ESPECIALMENTE CONSTRUIDO PARA COLLEGIO 
Matricula permanente de alumnos internos, semi-internos e externos, em todas as classes de instrucção primaria, curso dos Iyceus, curso pratico 

  do commercio, gymnastica, es 
"Achando-se este instituto instalado. 

edagogia e hygiene moderna. Disp 
modidades e um excellente parque para rec 

O corpo docente é composto dos ma 
   
   

  

  

música, dança, ete, 
edificio, que foi propositadamente construi o 
e pasgiimas aus, amplos & arsjados dormitorios, magniheo refeitorio, isa de banho com todas as com. 

auctorisados professores e os magníficos resultados dos exames, todos os annos sio a mais segura garan-| 

   

tia da nossa tolicitude é eserupulo na escolha do professorado. 
Enviam-se pelo correio prospectos do collegio, regulamentos e tabella das refeições. 

O director é proprietario — ALRREDO DA COSTA E SILVA (Nomeado director por Alvará de 28 de dezembro de 4908) 

a collegio, as suas condi   ições satisfazem todas as exigen- 

  


