
  

       

   

RevisTA ILLUSTRADA DE PORTUGAL E DO EXTRANGEIRO 
      

[Semese| Him] N Ea Nº 8) |Redacção- Atelier de gravura — Administração 
ge o a A na apso di SA 

a 
[O DE JANEIRO DE 1898. |sivavre; Jem o que não serão artendidos-— Editor responsavel [Caetano Aberto da Silva. 

  

     
  

tem foto) lidera) 
  sasoo | 14900 ábooo | 24000 

    

    
  

  

  

        

    
  

MOSTEIRO DOS JERONYMOS — Powra paixcipas: DA EoREIA 
(Copia de ra photographa do se, Carlos Relvas)  





    
O OCCIDENTE, 

   

  

  

  

  

  Hou se perante a moda. romana, à remascença eru- 
dita, pautada, cheia de equilibrio; — 

Já no claustro o acabamento foi classico com 
E seus medalhões e bustos régios, marcando bem 

NO) restos de Hareuano não 
ão bem ali me pareces porque elle desse pe- 

Fansas tôndemmaveis, a aurora 
  

  odo só conhe a aura 
“da inquisição, as tortuosas, Crueis & im» 

jolitcas Jucuas com gs judeus: Herculano, o go- 
EO severo, estava melhor a bada. que o enamoron: 
Narias epuchas cstão. marendas, mas à todos os 

; Dos portos nas rm 
es freatas mas lavrada é ientlissimas Colutinas, 

a no refeitorio, elle flores- ra à gente. popular, 

lh, sob aquela nos Jeronymos   

  

tylos vence o manvelin 
ja snerista, no claustro, 

fee, fino, burilado, rindo n 
anal, arrojado, aventureiro é relig 

Vatnhagen, na sua Noticia 
posa do mosteiro de Belem (Lisbon, iás des 
eve aseim a porta principal é «É formada de 
jm arco revicado ou de volta composta de tã- 
Des, porém mui abatido. As hombreiras é suas 

são mbi. ornadas, tendo cada uma 
hos com anjinhos. Pela parte superior 

E cherubins de pedra sustentando as ar- 
as de Portugal, tendo por cima uma esculptura 

o de” Christo, é mais abaixo umá da 
do, vendo-se à direi- O dos Reis, De cada 
avrados baldaquins 

de fostes Cnroscados entre 
vêem-se de joelhos ei 

orica e descri- 
jo, 1842) des- 

  

nunciação no lado esquer 
nã mesma altura a Adora 

lido, da porta, cobertos por 
Fê sobre os capit 

       

  

       

        

        
          
    
    

  

       

É fado antigo das obras em Portugal, pelo que 
m se iarendo obra nova, parte-se a velha. 
conserva, estraga 

Esta porta principal soifreu em varias epochas. 
rações é emendas. Estão ahi umas pilastras de 

o Javor que dizem muito bem com as pedras. 
o altar-mor da egreja da Luz, (proximo de Lis- 

Is mouro agtilhoado, de boa 
rodueção ou o madelo de cer- 
ida em madeira do cadeirado 

le Santa Cruz de Coimbra, no- 

  

  

co), e uma figura 
Fêsculptura, é Ro Ca estatua, esc o Singular cõro 

vel obra de talha toda alusiva gos descobri 
jentos ultramárinos, ds, luctas, com os mouros, 

(dos feitos do Oriente. 

          
        
    

  

    
       

RCO TRIUNPHAL A MOUSINHO DE ALHUQUERQUE 

ia 4 do mêz corrente dois ani 
chegou à Lisboa a grande noticia da prisão do. 
Gungunhana, termo feliz duma guérra porfiada. 
O frémito de louca alegria que então percorreu o 
paiz magoetisando.o num impulso de sentido é 
vivissimo enthusiasmo, aínda 
guiu. E antes, pelo contrário, sé avigora com à 

pois, acaba, Portugal de lhe 
jomenagens. Primeiro Lisbo, 

iria é, por ultimo à le do Porto, tem-n'o recebido e recebel-o- 
ções, acclaman- 

    

ioje se não extin- 
* chegada do heroe, 
prestar as devidas. 

| € depois Torres Vedras 
hão com as mai 
do-o e festejando 

"estrondosas 01   
  ra o tão bravo valento Mowsi- ; desde. muito € logo posto o maior empenho em acompanhar 0 Gun. unbana “€ 05 Seus prisioneiros a Portugal, qual outro vencedor dos tempos antigos, tendendo amarrado do carro da Victoria. Os seus capeivos. 

Ibuquerque teri 

    

faltou quem | desejasse então ve admiradores 
este lance do 

  

triumpho a sua brilhantissima. carreira militar, 
temendo. que um inesperado desastre ou um re: 
vez viesse empanar à aurcola que lhe circumdou. 
o nome. 

No stu bello relatorio, tão despretencioso cos 
mo cheio de estranha energia é grandeza, em 
que Mousinho, deu. conta do paiz do, seu feito, 
Ainda esta modesta do aecentua, é frist a im” 
ortância do caminho a seguir para assegurar no. 

Eemitósio conquistado à dominação elléetiva de 
Portugal, 

'Bem percebeu o governo portuguer quanto lhe. 
esa conveniente que Mousinho Tevassê até onde 
entendesse às reivindicações de soberania por- 
tugueza, 

Depois de se ter revelado um bom administra: 
dor “Po secretariado geral da India é especial. 
sente em Lourenço Marques, o governo de então 
sabiamente o. revéstiu das funceões de governa- 
dor geral. da provincia de Moçambique é mais 
tarde das de Commissario régio da mesma pro- 

para” cujo alto cargo o seu nome glorioso 
ja do tudo uma grandissima recommenda- 

  

  

    

  

  

      

a bondade d'esta escolha teem sido bos e 
eloquente prova os setos posteriores. 

O mimiso major Monsinho de Albuquerque 
ão, poude “sofirer por muito tempo às insultuo- 

Tas depredações é investidas dos hamarraes, em 
êbjas Sampantias de. 1896 € 1807, deu brilhantes 
Privas do) seu. muito valor, cóto do seu tacto 
Ear, tão, decisivo na extcução como sugges 
Fido por” conhecimentos. preciosos de. tcilca 
Bueredira africana 

Clemtava entretanto de novo à revolia em 
Gaza, Já então, cstava, terminada com feliz sue. 
st a guerra dos mamarrass. Accorecu ali Nou: 
Gino “46 Albuquerque, e dirigindo a campainha 
Gm Breve, lhe poz terino, com o brilhinte com- 
ate “de Macontene e a prisão do Muguiguana, 
deixando, e deserto pará sempre; bem firmado 6 
prestigio do nome portugues. 

TOR volta, desta campanha, que Lourenço 
Marquês recebeu festivamente "o vencedor. O 
Somihéreio, apereebendo-se de quanto Jhe eram 
fsvoraveis 7a Vistoria é a pa. dela resultante, 
promoveu a Mousinho d'Albuquerque” uma em 
nasiastca resepe a 

epresenta. 4º Nossa Estampa de pagina, 5, se 
gundo “a photographia enviada. por um. nôsso 
Soigo, O Arco triumphal. que por essa occusião 
foi levantado entre à praça 7 de Março e a Ave- 
pida: Aguiar, que é à que vne dar ao hospital é 
cirada a Ponta Vermelho, onde estão 08 quar- 
EE o palacio do govermidor geral = commis- 
Saro régio. á 

Pique póis, archivada, aqui no Occinme essa 
cingéla memória de tal recepção, condigna, € 
Es razões de bondade cada vez tais se avolu- 

  

     

      
  

   

  

  

  

  

  

A VICTORIA DE CARLOS MARTEL 

A baualha de Guadalete, em 714, foi o ultimo 
acto político de Rodrigo, rei dos godos, e o tritm- 
Pho decisivo dos arabes, 

À peninsula iberica não bastava, porém, à con- 
tentar à cubiça dos seus novos invasores, que, sem 
terem levado à cífeito a conquista de todo O seu 
territorio, atravessaram dentro em pouco Os mon- 
tes Pyrentus. 

“As províncias da França que demoram além da 
famosa cordilheira, viram cabir sobre os seus cam- 
os, como torrente devastadora, a horda dos ara- 
es, que, logo ao princípio sibméiteu a Gallia 

narboneza. Ei itós os malês casados par 
Cstes térriveis inimigos, é por isso houve sempre 
contra elles forças levantadas Ê 

'No anno 728, sendo Abderrohman emir da Hes. 
panha, resolvei este invadir formalmente à Fran- 
Soy apentando ati 0 dominios já vastsimos 

o eai. 

      

  

  

*A importância da empreza, requerendo exerci- 
to mais numeroso, determinou-o a pedir auíilio 
de tropas ao emir da Africa 

Não 0 fez em vão, porquanto em breve lhe fo- 
os reforços consideravel 

Para evitar à sua indiscip] 
durante o espaço de tempo que medeasse até cile 
mesmo tomar O seu commando, ordenou-lhes que. 
rehassem para as fronteiras na cadeia pyrenai- 

a instruindo o general Othman de que de com 
ellas principio à lucta. Devemos dizer, antes de proseguir na nossa nar- 
rativa, que era esta à epoca do grande. poderio. 
dos perfeitos de palacio no reino dos Irancos 

Oxhman não serviu promptamente os desejos 
do emir hespanhol, de quem parece invejava a 

  

       

  

alta posição, é, denunciado a Abderrahmar, foie lhe brado à cabeça É 
“Em seguida 1 semelhante execução, avançaram. os irabes sobre as terras de Eudes, duque da Aq tania, cuja filha tinha sido aprisionada 6 remete da pt O harem de Darasço Foi devastado o Languedos, posta a saque a ci= 
de de Áries, tomada e queimáda Bordaus, per-, dida Norboriayh'ama palavra tudo cedia diante do ardor fanatico dos soldados do alcorão e do seu Cheie impetuoso. e Toi cab tão extrema conjunenura que o duque 

Eudes pensou em solicitar seceorros a Carlos, cx-juiz "de, Neustria, em cujo. throno collocára, Pilerey IV. : Carlás no obstante as más relações que os de= paravam; atendeu às quasi aupqlicas do senhor Aquitana, é, reunindo os seus soldados, diri- 36 0 enchntro dos invasores. 

   
         

     
           

     
    
    
    

     
       
           selytos do propheta da Arábia, eve [ogur uma Planície, entes Tours é Poitiers, cidades por cu. 
Jos. nomes é designada em diversos auctores, 

Deixemos atora fallar por nós um escriptor es- 
crupuloso, é Seja-nos lícito mancer-lh à espres São elara ha lingua originaria dá sua, patria: 

   

        

      

  

aDJyne extrémite de la France à Pautre le cri de 
guerre retentit de toutes parts dês soldads accour- 
rurent, Ges viilles bandes que tant de fois Char- 
Tes a conduites à la vietoire saisissent leurs armes, 
et pleines de confiance en leur général, elles se 
préparent au combat comme à un nouvedu triom- 
phe. Cependant Jes arabes s'étaient dirigés vers la 
Eité de Tours; cé fut sous les murs de cette ville 
qu'Abderrabman apprit qu'une pulsante armêe. 
Se formait pour marcher contre lui, Comme la va- 
leur mexeluait pas en lila prudence, erqu'il voyait 
avec peine que ses arabes chorgés de richesses et 
claque jour plus avidos se rendaient, par e soim. 
de les conservar, moins propres à combattre, 
fit tenté d'ordonher que tout le butin serait abâno 
donnés mais il craignit dexciter le mécontente. 
ment des troupes; dl comptait diilleurs sur leur 
bravoure, sur ses lénéraus, sur Iui-même, et sur Ra teu il peca dede aus so a 
siége de Tours, et il en pressa même les Opéra. 
tons avec tant diardeur, que la ville fut prise 
presque sous les yes de Parmée ennemie. Les 
Vainqueurs se livrêrent aux plus cruels exeês con 
tre les malhereux habitants, et Abderrahman ne 
ficrien pour 'émpêcher. Un rever éclatant devait 
le punir de cette coupable indifiérence, ex cette 
fois du moins la fortune fut juste Les deux ar- 
méés se rencontierent dans une vaste plajne cn: à 
tre Tours et Poitiers: Abderrahiman donna le pré- 
mir Je signal du combat. La victoire, long temps 
indécise, se déclara pour les français, Le Hénéral 
arabe fit les plus grands elforts pour ralier ses 
troupes, qui commençaient de plier; ex se précio 
pitant, pour leur donnêr Pexemple, au milicu des 
Tangs ennemis, il y trouva le terme de ses pros- 
énitês et de sa vie, Privés de leur gênéral, les ara. 
és moppostrent plus de rásistáneo, é lê chrés 

aiens en firent un horrible massacres 

     

   
  

    

  

  

   
  

     

      
    

  

  

         

    
   

             
   

“Tal foi à sanguinolenta batalha em que Carlos 
adquiriu o apelido de Martel, e onde, se elle tio, 
vesse suceumbido, haveria talvez desanparecido 
para longos seculos o efeito salutar da civilisa- 

      
  

      
São da eruz. 
“ Corria o dnno 73a, e as perdas alli sofíridas pe: 
los arabes são calculadas de maneira tão differen- 
tê, que ha quem as eleve no numero, sem duvida. 
exagueradissimo, de 3o0 mil vidas.   

    

cio dress ordem fez perir a vontade de rito a desfora 6 posto beriaicbessen da algm tenpo resta dos vencidos em reião ic Get gn ai e prnendea pego de to, sendo inalmente expulsos de todo, por Depia 
Tê Blho de Carlos Mari Ee Tuas yamtagêns grand 

         
    imas reverteram em fi 

vor dos christãos, pela teimosia dos arábes persis- 
tindo na idéa da conquista gauleza: poderem a 
Sea turno tomar a offensiva, e consolidarem mais 
fortemente à sua monarchia recente. E 

Por outro lado, o desprestígio moral que deri- 
vou da famosa dérerota para às armas dos sarras | 
cenos, abaténdo a arrogância d'estes, mostrou élo- 
quentemente dos demais povos da Europa que el- 
des não eram invenciveis. 

“A partir d'aquelle moménto, comisçou positivas 
mente à declinar para o islamismo à sua estrela 
de felicidade. 

Deu. ainda brilhantes di 
bres, principes á Históri 
de Pelagio houvessem sej 
de união, certamente não 
ninsula iberica do assomar na penumbra do tem 
po 6 anno de 1493: 

        
             

      

      
      à Hespanha, é cele-” 
mai se Os suCêessores 

  

   

       

  

    

  

     
         



       

   

O OCeIDENTE 
  

  

    
     

  

   
    

     
     

      

MOSTEIRO DOS JERONYMOS — Visra ixriaioh Dá mexem 
(Copia de uma photographia) 

q eo que imo sóis amam O PEMINISHO RA INDUSTRIA PORTUGUEZA * DA PANA Da las tropas de Carlos ), nO dia da sua victo- O problema da emas amente úcerca da sua pretendida emand         

   

  

   

  

       

    

= O que à industria já conse; pass til ima engraçada e ia Grandes ss que fora The Re Son ÃO às Prerogativas que concedeu molha actual sociedade e dali o seua q   papel nunc v 
  

    

ão livro O Reiniamo ma Inda “0 da elibiiotheaa do Povo e dus Ea 

 



  

   

    

O OCCIDENTE 

    

    

  

sta egualdade entrê Os dois sexos se 
ar com vantagem, pi pelo menos com 

Nista equivalência para à mulher téria sid 
dario que a instrueção do homem se detiye 
num largo interregno. 

O conjunto de experier 
adquiridos é acumulados por suceêssivas Herar 
ode homens nunca poderá ser atingido pela 
Soulher: Vac miaso “um obstaculo quasi palpavel, 
quasi material, É 

'A emancipação feminina não póde 
ser conferida pela, instrueção, porque 
mental do homem está tão adiantada que, é 
gra, a mulher ficará sempre em atraro, em ma 
Resta inferiorid 

“A idéa da emancipação feminina pertence do 
irupo das idéas menos viaveis e praticas, É ainda 

         

  

5:€ conhe 

  

  

  

   
absoluto. 
cultura. 

   

  

  

  

       

    

   

  

  

ARCO TRIUMPHAL ERIGIDO A MOUSINHO D'ALBUQUERQUE, EM LOURE 

  

A redempção da mulher está na Industria. Ainda 
que ella as; le á Fo pa E um es- 

queue lhe ha de servir pára o desenvolvimento. 
puto ds suas fculdade enc 
So? E outra cousa mais do qu 
Cada à inte 

À Sciencia tem adquirido um caracter de ne- 
cobaia udlidade, como a Árte sé tem feito ver” 
desfalca & human e a Industria bela e artística 

Soa industria pode conceder á mulher facul: 
dados E ivitos dê liberdade e independencia 
Sé industria é susceptível de graduações 
as capacidades, é a da mulher di 
Va profindamente da do Homer, cofio tere- 
TOS ocensião de mostrar. 

  

  

     
     

  

     

  industria lograria exito completo na elevação da 
malhar, na outhorga dos seus mais delicados pre- 
Ceitos de castidade 

TEoetos de ordem puramente moral pode elfos 
cnug indo y 
a Sigo don ese dom encantador 
Feola a fronte candida da joven, é obra d 

Na Antiguidade; a habitação humana era com 
mom. Durante longos annos viveram em promis 
cuidado imoral os paes é os filhos; Até os pro- 
frios qnimass domesticos dormiám sob aquele 
ineêmo abri 

“ano o desetrnimento, manifesta-se a industria, 
e o homem Feparte à habitação. Já não a cast 
Comentem mástsim o compartimênto. Os varões. 

  

  

  

  

  

  

  

  

DA ULTIMA CAMPANHA DE GAZA 
ICO MARQUES, POR OCCASIÃO DO SEU REGRESSO 

  

& muito essencialmente. moderna, Ora todas as 
fadas fealizadas ou não, teem sido modémas é, 
comioee x ua iabldae,ansim levaram maio 
dx menor Espaço de tempo' a tornarem-se antigas 
is Quanto meros viavis são, ias d 
prêssa passam “depois Conside: 
Ex coio velhas anshronics 

“emantipadão da mulher tomouse ua ques 
«ão vital é devêras momentos; mas até por esse 
Sea 'moderajemo é que ella fu de passtr como 
assara todas as outras do seu genero 

Ora" Buda, fa. mais triste para um espirito do 
ido hoj Pa onda de ma speciê do moda 

e manh cabir num elquecimênto forçoso, 
Pa inside ora e inesitave. 

E pois, extremamente escabroso o assumpto 
que also âmios desenvolver: Os melindres ag Sus 
Sepuibilidades e os preconceitos são de toda or- 
di Mas, valha-nos um pouco de atdacia, é eis- 
hos aqui propondo uma these 

  

    
  

   

  

   
  

  

  

  que te 
  

  

  

  

  A industeia não é homogênea, tem uma escala. 
enorme, no passo que a insirueção é una. 

'A divisão do trabalho, empregando as mais 
  

  

  

 insistir-se, defender-se da miséria. adquirir 
a de vida que à livrem do doloroso ste 

“Não é a alta instrucção ue dá iso + está ndo: 

industria a. Ed Sit 

  

  

  

   

    

  hristianismo sem o auxílio 
  

  

à um lado, as mulheres à outro, Bor vezes, esta 
Separação ditingiu guast o isolaminto fsce a creança é chega a menina num recato 
que lhe dá graças é novos encantos. Desenvolve- 
Se a mulher e já cora de pejo se a surprehendem 
À vestirise ou sabindo do banho, Eis o pudor à 
Ebra' mora da divisio da casa até ento cole 

E, meditemos um pouco, de breve que seja, 
sol 05 reuns dePebmitodidades e de ora 
Grentos que & homem hoje emprega na casa pata 
morar, cosaltando bem os cu no ariano da alcova e do toucador reservado às 
Não é 

que separa em qu ) 
pede mascidi já deade os fundamentos do p 

GEMA cova tem então uma porta que se fecha 
lento, Um reposteico que se corre para ves 

acentos dé at isblaido a mulher e auiio 

  

  

        

  

  

     

   
    

  

  

        

  



  

O OCcIDENTE 

  

      | liando-a no seu natural recato. E, quando dizemos Batoral, é nosso desejo afirmar que à propria na- área Bumana se mosca ame à indumea como egunlmente ella pratica temperando o solo é core algindo o cla. Ra “Foi ella que originou o pejofeminto, que des» 
envolveu ná mulher o delicado sentimento do pu. dor, é que passados alguns seculos presta respei. tosa homenagem À sua propria creaçã Não deve pois haver à menor duvida em répe- dir que a industria é a mis bela e elevada facul dad do Homem. É até superior ao seu proprio Jespirito. Não excede — confessemol-o —4 rabão, mas impõe-se a ella pela sua conerencia. (O homem cria: duplamente : pela industria e. pelo espirito. Às producsões da primeira respei. facas elle sempre; mas às do espirito nega por vezes obediencia, homem, reando as religiões, elevou bastante. O seu espírito, mas não as respeitando deprimia mto a faculdade credora que em 8 pve Não se quer então sujeitar no que elle mesmo 
ge impos é Em vista disto dá nos à industria um exemplo mais nobre do que o cspirito humanos cria a tá “culdade moral, desenvolve-a, aperfeiçõaa, e, por: fim, quando Sente o seu império, submette se Fespeii-a com estima porque a produziu, porque Eobra sua. 

E 6 Quê acontece com as faculdades, succede egualmente com os productos, É É assim que a industria produz hoje o capital de dimanhã, e a dile se submette, Às ferramentas. de que 0 trabalho se serve e à que a produeção obedece proveem da industria anterior”. Este feto merece notavel reparo, pois mostra à grande ligação que estreita toda à industria é os “seus. diversissimos ramos que, quaes gutras túbês sonoras, dando cada uma à nota especial do. (Seu timbre, concorrem para a harmonia do con Córto geral entoado em seu proprio louvor. A industria fabricou o primitivo machado, pi meramente de silex, de'cobre é de bronzo, del Pois de ferro é por último de aço. Respeitol-lhe à forma e nunca a modificou porque reconheceu não poder excedela, o, que não suecade com as reações do espirito, dinda quenio dominioda ame O, priméiro marteilo tambem offereca exemplo digno de nota e apreço Embora constituido pelas anais variadas substâncias, pedra, metal ow mas déira, teve sempre a métma forma é 0 mesmo destino. Às suas variantes são bem caraeterist gas, À maceta do canteiro, o maço do calceteiro, à camartelio do alvenel, sã apenas derivados dê o do b 

   
  

  

  

       
  

      

  

    

  

   avado pelo fogo, são se pôde nunca mudar para outra que apresentasse maior vantagem na aavegação: Uma vez creado o typo à industria segue es grupulosamente os seus elementos de inalterabi- Jídade, no que muito se distingue. Escusado será insistir sobre este ponto. Apro- yeitemos, todavia, o ensejo para examingrmos à industria por outro prismi À mulher deve, inquestionavelmente, ão Chy tianismo a sua regeneração social e a sua cleva- ção  & qualidade de companheira querida do ho- mém, é rião a de sua escrava submissa como dúgante muitos seculos fóra considerada, Porém, aquelle ideal tão radioso de suave per- feisão, com o qual a sua fraca natureza de cert modo se transligura, não foi a religião christã je lh'o offereceu- podemos até alfirmar que de alguma maneira ella O tirou — porque, não per- mittindo ao homem continuar dedicando à for- mosura da mulher o culto quas; religioso de que “fôra sempre objecto, fez diminuir muitissimo essa alta consideração, 
Mas, como à Arte e à Sciencia, é com cllas á Indústria, eram indispensaveis a formosura é à graça fevjnina em toda a sua maga 5 foram ainda O pensar imaginoso & e tral homem que mais exalçaram a mulher Sem ella “não teria à Arte a sua sublimidade, nem a Scien- ia é à Industria à sua grandex O culto da formosura feminina, foi pois des- ruido. pelo Christianismo, que outra cousa não “originou a prohibição de se lhe tributarem honras publicas é a proscripção das imagens que se pus dessem produzir, como sendo contrarias é cab dade dos costumes. à “Aqui, permitta-sé-nos um simplés reparo: quan- tas vezes não seria mais pudica e honesta. demo sempre é mais pura — a natureza em si mesma e representada tal como existe À folha de figueira, a “que recorrem os esculptores mediocres e que desperta a attenção, torna-se verdadeiramente. isori 

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

s 6 Christianismo não conseguiu que a Arté eixane de s6 inspirar na hola sa mulher ea feproduzisse, conferindo lhe o título de mara. lha da Creação. ERRAR À Arte é um elemento da, Industria 0 qual cada vez mais se liga à ella, mostrando a dus chil patiblidade, a despeito das idéas áeerea de aros isem mitos dos nossos Eriticos, que à imginaas Cómo uma cousa que se não pode palpar a qua fegio em reigos lhéreas sie rá se não fôsse à industria, O exercicio pleno das faculdades Crêadoras, o tibalho os arbuno & velho culto da bellera da forma, dos encaiss é perieição da plastica, em que tânto se disco Buiram Os pregos, teria desapparegido completa: 
Às deusas da antiga mythologia não apresenta- riam à nobre significação que se lhes deve dir ão é apenas à deusa da caça, mas sim e fspo da belleza castá e candida. A mysterima Céres é a Belleza fecunda: a ciosa Juno ropeos senta a belleza cheia de majestade e de orgulho a sabia Minerva, indica a belleza grave & serino é 2. ormosissima Venus é à belleza soberana, a bol. eza em todo o sei esplendor. Mas não só d'este modo praticaram os aristas pagãos ideialisando typos de belleza que mara caracteres inconfundiveis. Também bs pintores ghristãos, sem serem leyados pela profanaçãos buscaram ná mulher as feições mais puras dê suas formas muis suaves, pará as darem À Madoas € ás santas, collaborando assim pelo seu trabalho, na elevação da mulher Ainda “máis uma vez a industria conferiu do sexo feminino. o devido respeito. À religião paga perdeu pois viu-se antes auxiliada poderosamente Com ésta apotheose artistica da mulher. Em quantas imagens de santas be crystal rap idéas particulares da formosura femin Sinta Ignez é a belleza candida e innocer Santa Helena representa a belleza aristocratica” Gomo Santa Genoveva figura à belleza rustieo” campezina, Magdalena é a bella e formosa presa” dora arrependida. A Virgem purissima dor Céos é à bellora cheia de graç, à belleza por excellen- cia, adoravel e modesta Moderamente, ainda os artistas elevarm a mu her até encarnarem rella por allegoria synthes tica, as sciências profundos, as boas artes as sus bidas virtudes. A differença é na expressão da phpsionomia é na série do attributos que formam o conjuneto. OS É vma figura feminina que nos representa a religião humilde e consoladora, a fáma vanglo- riosa é altancira, a remtúnçosa paz, a cruenta quer: Ta, à meiga innocencia, à desordenada luxuria, à buliçosa alegria, a triste dr, o sofrimento cruel, A Industria aínda nos olferece exemplos de muito mais elevada importancia na order social, Nos tempos medievaés, apparece à burgueciu essa nova classe cuja riqueza é hoje 0 destapéro dos socialistas. fi Foi à indústria que originou a burguezia opu- Jênto, porque ella sahiu do povo humilde, grueas à paciente econômisação, ao vagaroso cresciméno to do poupar de cada dia, O operário ganha um Certo salario ; se nfsma semana sonber deixar de o gastar integralmente, terá da seguinte uma pequena quantia que, cor gual esforço eeonomlso, dobrdri ma ducta om mania, é assim inicia à accumulação, Ora este aecumular, para atingir uma impor- tincia digna de consideração, demanda uma longa vida de economia: E” por est raziio que ariquesa dos burguezes se fez lentamente, em gerações sueeessivas, tendo por vehiculo as heratis Nada de mais legitimo, nem de mais ensinados. À burguezia não apareceu de repente: a sua longa elaboração demonstra o facto apontado, porque ella se desenvolveu simultaneamente com à riqueza, O agrupamento dos artistas é dos operarios em corporações e mesteres auxiliou nssazmente à in dustria é com ella a buriguezia, Temos, assim, parece-nos, enunciado com a clareza que nos foi possivel empregar, à impor= tancia sócial é a funicção economica que a indus- tria representou é ha de representar, agora que chamamos em auxilio da independencia econo- mica da mulher, cuja elevação túnto impulsionou. E a industria obterá, temos a certeza, mais Um justo titulo para a sua glori 

   

  

   

  

  

   

  

  

  

  

    

    

  

  

    

  

  

  

  

   

  

  

     

  

   
  

  

  

Esteves Pereira. 

na 

  

OURO ESCONDIDO 
NOVELA ITALIANA De SALVATORE PARINA. 

u 
(Continuando do numero anterior) 

À diplomacia de Josquim 
Que grúlhas | Náo ha ver- nos livres elles | 

  

que massado, 

  

= quando veem, deitam raiz Sê sáb... Ha que fiverihe O euehos, miandal os embora, 
posto que & do nat pa RESSto que compõe sonétos, auado sito par der Hr a mento... Cum! cosênes grande, não estou ainda bem cério de que quo Srande ini. srescer, e já e sendo teriho dera penbido de O Baird, Q88 Vem aqui fzer ode e ada a BÃO ser Que ven cida sub etoria? Verdad são dois: são um pa Assim Falava 0 doutor Roque, devido, em pórt; o estro de estar sempre Qebcd vendo em Partes e, pára dr.se dres de todo” mis é em paro à BOPE, é que aquele par de arêEido como sk cho- 

  

mesmo que aos O teu Romulo compreendo   

  

    

poder agarrar com seu valido o Jonquim e sabia de cór à recena Para pôr Oi desditoso Romilo caraio ais Sema logonta; dos Seus novos srs sórte & um publico. dl nha 0 alcance de vo 

    
  

   a imas e quando Fify um auditorio benevolo, Para às suas Chalacas, a dia gi AMBOS aturavam-lhe tudo; Jonquim. fenita, de cara alegre, ao dominó, ao xadres ds Posta Sea & dOS três sétes 5 o doutor Roque Eostava de mudar continuamente de jogo, durante Gocerão, para saborear num só triumpho várias 
E num só triumpho varia 

   p explicar a derrotas fas que he pão deissme ro? EO: outras uma palavra de Romulo que rahil 0: depois, desesperanda de genus à partida, encarava torvamente o inimigo guiar Tincheirava-se em seus desastres e boss noites ninguem imais lhe snccava uma palavra do corpo, 

  

    

  

tarde : já são horas de retirar. Romulo foi 6 primeiro que —um din em que o. drroz estava cosido de mais e os espinaiveL não sabiam a nada — Rômulo foio primeiro emattens ur em que. ao sahir do restaurant, uma pessom o Pode dizer. que jantou, mas apenas que se alimentou. o deh E pintar == observou Joaquim — propriamente, significa saborear as delicias da máza achar so Bênte em boa companhia ; comer arrõz que não Esteja escozinhado, espinafres que saibam a algu ma Caisa, € temperar tudo isto Com bom humor é Conversação recreativa E Motivado por isto, occorreu ao Joaquim uma. ideia magnifica * ajustar talher em casa do From deia e comer O arroz e os espinafres do doutor, que tinha um excollente eosinheir = Talvez diga que não, — manifestou o Ro- mulo, — Disso mesmo me arreceio, ou para melhor dizer, estou seguro. Para se chegar até-go doutor Roque tem-se sempre de passar por baixo de tm não; mas talveé que apanhando-o em monsento propício... Aquella noite O Joaquim attrabiu sobre a suja pessoa chéque marte, tres vezes à seguir submado teu-se a perder ignominiosamente ao dominó e às damas recebe, como verdadeiro  estoico, uma saraivada de injúrias é de impertinencias; mas no fim de isto tudo, € debaixo da catadupa de chufas. do doutor, conseguiu fazer... chegar até elle um Eemido que pedia de comer. O doutor estava de bon maré ; disse que siim logo à primeira investida, Quando regrestavam a casa, de braço dado, Romulo perguntou ao amigo - Como foi que te arranjastes para lhe estor- quires aquelle sim? é E ncilmente : colloguei-o em alternativa de gscolher entre um não mesquinho e um sim cheio de grândeza, E A =O sim, interrompeu Romulo, consencido de ter encontrado o fio de uma das habitunes ideias. 
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O OCCIDENTE 7 
  

      

—o sim é frequentemente 
grandeza que O não. 

jo? algumas vezes; ha. 
communs a ambos, 
mais generoso e tem m 

Frequentemente, 
sins é há nes. 
= Grandes é pequenos. 
É Deixa-me foliar. 
T Disculpas deixa-me fallar a mim; occorre-me 

us Deso qãa tabs que se nos varrem fcilmene 
uma io Mal ndo dos grandes é pequêno, e 
O hão dos pequenos é grande. 
Ertbo porlio o, iodo que, ai 

sendo de É Pa que delsato cuhi? de ato 
a rnidade . Colloquel sobre a cabeça 
ar Roque 0 lar dos guerreiros 

13 dep adore romanos diziam sempre que 
sit: A história assim O demonstra. É 
mA io mestra da vida — isso fal: 

méme Romulo,é rose ; 
e onto em diante os dois amigos pas- 

cao és Eomênsaes da familia Trombta- 

     

  

  

    
  

  

  

  

nr 
Viagem fatigante atraves de um períodico 

Uma noite, estavam os dois inseparavers sentar 

ne, li o Period Praguia com o rabinho do 
gindo que ea movel, que ja e vinha pelo, 

iândo-se” do Da mas: vezes, aprox 
aposento, AIEA fg ou desviando-se por se 

Sentemente, encontrava módo 
“har fugitivo à élla, à ella mes- 

de Mtrranguilina, depois do que, suspiráva pro: 
Paotiamente, com à bocca fechada. É 
danado cestas trêtas, deixando sabir os 

suspiros pelo nariz para que ninguem désse por 
SR Lopretudo, sendo sempre o primeiro a 
nr joão do senhor Trombetã consééuia entre 
e contemplação do seu ideal, dispór na 

flerte 9 altar da sua memoria e offviar 
se sem que viessem perturbal-o. Emquanto a 
arise a par de “Tranquila e a falar-lhe do 
Seyancios que entre ambos haviam feito, via ni 
tó “uma infinidade, de. perigos que não existiam 
Tealmente, € sentia uma porção de eserupulos, 
nateis em grau superlativo. Se ao menos tivesse 
melo de inteirar-se. do modo porque decorrêra 
ara ella a vida ao lado daquelle homem ?! 
Me sigo felizz Quantas dores lhe haveriam to- 
cado em sorte? 
Com que especie de consolnções as teria me- 

dicado ? Que méios empregára para se conservar 
Sempre boa é formosa ? 

"RP Cauda d'esta enfinda de desejos, que Rómu- 
o manifestava, sem corar, ao seu amigo Joaquim, 
Nua mais cem que apenas ousava confiar à st 
oprio. Ter-se-hia ella recordado sempre delle 
jeteria, pelo menos, pensado n'elle alguma vez? 

“Perlhe tia ficado no coração umas» à-»--al- 
guma coisa, em summa, de?... 

Aeslentava-o uma esperança ; com O andar dos 
tempo: é se em dia não mui distante, 
conseguiria talvez contemplar aquelle fantasma 
adorado, sem” que 'o corpo todo he treméste, e 
Sir a ser o confidente respeitoso de Tranquilina. 

Porque, bastaria que ela se decidisse à dizer- 
The: aoer minha amizade? e le je de, 

ja com forças para renunciar ao seu ideal, para 
alogar em gérmen um tardio embrião que se m 

* E'aquelle seu amôr defuncto. 
Sim, compreendia que hoje teria e que áma- 

ah pódia ter esso terrivel denõdo. 
Joaquim lia, pois, O periodico ; havia atravessa- 

do, sem novidade os bandos caristas de Hesps 
a o Regue coniêpeave sé cam 
às Brandes potências que acabassem com elles ; 
Jéra os, despachos que, segundo o costume, sê 

fam, e valoroso, arremetera com o ves: 
chrônica local. 

Aqui, estava. o doutor no seu elemento ; tinha 
semiire” a proposito uma ironia nóve, para decla- 
Far que as pieardias terrestres todas continuam, 
porque o Padre Eterno já vae estando caduco, 

Naqueile dia, fóra apanhádo um rapazelho 
com as mios na aléibeira do proximo; cahira. 
um velho debaixo das ródas dum trem + fôra ti- 
Fado do Canal, já sem vida, um individuo que na 
Véspera, ll se preipitára. 

O doutor engatilhava sorrizinho amargo e er- 
guia à cabeça para 6 tecto, como se, d'éste modo, 
dquille que mora Já em cima visse melhor o con- 
céito em que elle o tinha. 

Bonita façanha | exclamou por fim bem 
Bonita | dizer à um rapazito faminto que meta às 
mãos nas algibéiras de um sujeito assáe repleto 

  

       
    

    

  

  

   

   

  

  

  

  

  

   
  

  

   

  

     

  

  

fizer com quê, no mesmo instante, passe um 
Euette dá ordem publica peioso. — | 
nte da Pa verdade; é digna de um 

peida eoliente | tornar surdo, é doente dos 
Des omaha e fel. sair do css, justamente 
ps o oportuno afim de 6 arremeçar pas 

DO das de um trem - empreza linda, 
BB E a a seepainha do cita, como & 
a enhosa, verdade seja que se repete a 
O eonets agrada sempre, Ab 

à que é o Padre Eterno! 
a idianas contra à Padre Eterno 
A a theorin, uma religião, até: o dou- 
escondia Dara, matcriaista ; não, havia nin: 
or oa atrial do que o doutor rom 
quem quais go, as suas imprecações figura” 
agi ao url senão depoi de na é qndo 
das não sura ça O tecto, fazia penas uma 
a O Esta necessidade de desabafar à pro 
Po nela Com alguem que fosse ormmipo” 
pri dica as áuas crenças, tanto sais, 
ce o ia sempre deus com letra minus. 
a uicamente para lhe abater a próa. 
a uni amas o Houtor Roque espunha os seus 
cepa oS 4 Chronica Gera, Joaquim, com o 
Com £o caido sobre às coxas, abanar caber 
pero do ambiguo, que devia deixalo em paz. 
a or e com" a consciência; e Romlo, 
ndo “os abÃOS, com à apparencia de quem 
edite, ja fxndo a vista impunemente 
a sombrh que de súbito passára, repartida, 
de ea parede é metade pelo pavimento ac? 
EEB Go à cabeças sombra de tran 

  

   
   

  

  

   

  

  

  

A Providencia! resmungava o doutor Ro. 
li Pina ol ido 
pe ed que meio, que o ano 
Perl ira de cabeça do alto da Cathedral, 
pod e Viera de. Petersburão, nica é 
Capes uro QU fim de de encontrar ali no 
exe n  callgs em cima aque Dô: 
a na de Peresburão arranjou. 
e A Sr ideia de Nilo oi espérao 
lhe a mala 6 rá não tiver folego, pelo 
Ação hdencia ter havido por bem cortar. 
faço da ron nosso UR, lerá que me 
Op NO o lançar no reisto 08 meus 
o Á q lile dá sua molina secretaria 
a o aberto um Fegist, um registo 

JE poco” importancia é redigido seja como fôr, 
de faro mbrta, dade, porém, 
odem ler-se algumas coisinhas engraçadas. Eu 

poem ler urge do deve é tade haver 
De args nt a TA nda mi nuvens nem se. 
o angulo, faz signal do senhor 
Hômulo para que desça... 
lo o disc, é no encontrar-se de 

qo Senhor Re mndo ão bio, não soube o que 
improviso em mo eomo ur pimêntão é ba. 
Bati O ue à brovidencia tosa le Prov 

  

    

  

  

  

lencia do amigo 
      

js lá/a yêr Os casamentos — re- 
torquiu o doutor 

  E qnilo Soave, de 23 annos, solteiro, com 
Josephina Corsi, de 36, E 

onde terá a cabeça esse senhor Camilo, 
para ie casar com uma mulher tão madura ? 

Saniu Barato o. motejo ao senhor Câmilo, gra- 
cas à Jonquim, que leu para deante: 

Esilvio Gioli, de o annos, solteiro, com Serafi- 
nal Pandi, de 10, donzelia... Simphronio Valli, de 
38 Gamos, solteiro, com Amalia Remoli, de 5o, 

“viuva 6 com 50 annos! Com So annos e viu- 
vaiTAhi tem a Providência! sempre a mesma! Às. 
Venaliao todas d'esté mundo encontram um Sim- 
Nironio ou dois com quem casar, e só à minha, 

que é linda como. 
É Um anjo — insinuou Romulo. 
T Boa como, 
DO bom melão! 

inda melhor! Só ella, que tem tálento, ima- 
E graça, não o encontra. 

éuve um mgmento de silencio, depois do qual 
o doutor prosegui o om tenho góta, nada posso fazér; mas se 
cu tiveçso as minhas pernas de outrora, juro-lhes 
que, depresa dsencintria á pet ca ou pelo 

sino Jum bom márido para à minha pequeria, é 
agarrado por um botão e o hou- 

Ava qual molho 
Pega 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   quando o 
vesse trazido a casa, arremessal. 
de trapos aos pés da Amalia, dizendo lh 
lá é coisa tua; não tinha vindo até agora porque. 
É um peteta, mas está arrependido: npaixona-o, 
dá com elle em doido; que 9 merece; óbriga-o à 
dedicar-te sonetos em acrosticos; se não sabe, 
que se arranje como puder, que procure collabo- 
Mdor, é quando tiver descontado os seus pecca- 
dos, Consente-lhe que case comtigo. ..m ÀS pér- 

  

  

mas, porêm, sérvem-me assaz mal, e o braço dis 
Feito, nem lol nei be 

Joaquim suspirou talvez porque acreditava. 
o al faço dito servia ninda pertitamente. 
poder-se-ia -, aventurau-se Romulo a d 

aer; 
É certamente que se poderia... que se pode: 

que sé dave podes! Os senhores não são os ami 
os da eia? Ni dedicam um certo carinho rd 
Pariga? Julgam talvez que quândo alguem ches 
PAR do nora; bm alguma amis a qual 
quer menina, é bastante dedicar-lhe um compri 
hento, am sórriso e um presentito ? Pois não, se 
nor! O que É preciso é arranjarahe marido 
Isso é que é! 
Nunca. os dois tinham visto 6 doutor Prombeta 

de tão bom humor! Bastará dizer que rial Pri- 
meiro todos se riram também: depois, o Romulo, 
meio brincar, meio à sério, disse: 
SO É preciso'arranjar-lhe marido, é eu já deitei 

ohptm o o ando 
E 0 Joaquim acorescentou: 
E eu tenho-o à mão de semear, 

  

  

    

  

   
  

(Comin) Pine Sil. 
— ne 

UMA FEITICEIRA DO SECULO PASSADO 

natural da cidade de Braga e moradora na refe-” 

cul RN pel Fon e 

  

  

  

  

  

  

  

    

RR apa A qu GR a BRR Do ed gr ea 
um roupão de seda». 

pao Ps orem a! pacas ut rp srta Finpe Dr fia a a 
DS or ar au cut é ara 6 mesmo do ne ua re acdo ao tenpo ci ue 
o russo descalço perna braço da 
mesma parte nús, e o cabello tambem da mesma. 
A Parado, co 6 jandla e porta abertas 
Ds 8 prato HE ai dance e de tomando 
eo ço Ea do referido sal chegtva janela 
Cien desta   

«Esta mião cheia a venho deitar. 
para N. . sem tino andar, 
fem tino andar, sem tino andar, 
eme venha buscar, 
é me venha fullar, 
que venha é não Se detenha 
por Barrabas, por Satanaz, por Caifaz, 
Elogo, logo é já me venha buscar, 
me Venha amar, 
é de mim nunca se possocapartar, 
por amor de Barrabar, de Satanaz e de Caifaz, 
estes signaes me hão de dar. 

  

Cães a ladrar, 
Bestas a passar, 
Galios a cantar 

comsigo e dizia; que a 
quaesquer pessoas fazia ir a sun casa com ella a 
mos, é que a pessoa para cujo fim a resisse 
ão poderia parar senão na presença della. E sue- 
cedendo achar-se corta pesson em parte nt dis 
ânte, fazendo ella à referida oração, essa pessoa 
estivêra para deixar o pagocio impotante à que 
fôra, pai ir a casa della, 0 que não succedem, 
poruê cla vendo que á pessoa de quem se trata 

A tal oração traviass 

  

         

   

 



                

O OcCIDENTE 
  

lhe sucecderia mal, se deixasse a pretensão em que andava empenhada, o atalhára. E indo com éffeito dal essoa, ella ré lhe cor      
          

        b   quê sabia outra 
s que quizesse, ora- 

  

anjos do Co, justos da terra 
Santos fieis de Deus 
De além mar, e Paquem mar, 
No monte Olivete os ajuntae 
Por Jesus Christo chamae 

ração gritae 

    

  

que não coma, 
96 se mate é que se enforque 

é por tal Santo N 
O e jo 

    
    E que seja logo, 

Que procurando fazer damno grave a certas pessons, tomava na mão um ramo de alecrim, 

  

  

  
debrava-o, queimava-o” e apagar Vico com o pé; dizendo as palaeias Segue: 
aRomeira parto, não parto do que parto, é que parto Gerrard o Coração "e citranhas de 
para que não pare, e me venha fal- 

lar, 
mé venha bustar, 
e me não faça mal, 
& tudo me de é tudo me tragam, 

E para não ter mose: 
dizia” as palavras seguinte 

  em casi   

  

«filhas dos olos, Notas dos bugalhos a vos encommendo a o mil dja- vo Ro Ara. Que azas não tenhas, Hmizade não recebaes e ahi não sales 
E que c havia moscas. 
Mais confessira a ré, a respeito da tal pessoa com quem pretendia cas que à feiticeira que cond. à lera os pós ata defumar a casa de canto à santo, recitando ao mesmo tempo a oração de S Cypriano, lhe ensi núra Que nessa ecasião fizesse O Seguintes 
Acendera duas velias e no meio dillas puzera tm ourinol. quasi cheio de agua é he deitára dentro nove plhinhas de ester e dsséra as palavras que a referida Ih onsinira e no dio ouinol Sica 

    

   
     

  

    
uma egreja de um convento de fra- des e n'ella a tal pessoa com quem pretendia casar, em acção de dizer missas é que depois soubes 
essa pessoa se tinha ordena 
revérendas falsas, 

  

    

    

Que à ré fazia umas sortes com cartas de Cas- telia e por ellas dizia é advinhaya algumas cousas, pondo as cartas em carreiras. Que tambem usava de um bocado de pedra de ara que lhe dava à mencionada Feiticeira, à qual lhe dissera que não ouvisse missa tendoia com sigo, é à tirasse quando quizesse ir ouvil- 

  

    

(Concinha Manuel M. Rodrigues. 
SS 

NECROLOGIA 
  

  

Registemos a sua perda. Cumpramos piedosa- mente o triste devêr, y 
Poeta de delicadissimo estro, conseguiu elle notabilisar-se, ainda muito novo, mesmo. uma 

creânça, com as suas Amoureuses. Mas, a esta phase” da sua juventude, seguiu-se a re 

  

     
  

  

  que o seu engenho disciplinado pela analvae observação da realidade lhe fez Nam jonnde£ pára o Conto, & do Conto para 0 romanas andor trando reste, Tnilmente, o molde em gue er k talento. Inspirado. por Balzãe, bem depressa se encon o TO TS Aeceaso da tempestade di encon Tiso dosbragado. É então de ver. como ele soube fogir é livra se de tão Cênsuraveis excessos, Dejxia gaia minhar desvairado, e quedou-se pradonço aci mama honrosa linha que o ceu Espirito jeninte Se impoz. Respira-se, por. isso, mãe suas mssino eitme suave O rato sabor, tera sã é da linguagem castigada. A morte de Daudet Gausou uma dolorosa im- ssão nos espiritos cultos, & nos ue o san. Bem é a valer uma profunda testese aco tiga relendo as suas obras, e commentio» m saulade, Daudet, coma Zola 0 dise ag » FEcEbEU ao nascer todos os done do epi mo so em volta do seu berço se houvessem nido todas as fadas para Ihe conceepaco ii a dada pela varinha 

   
  

  

   

      
   

  

   

   

      

  

ALPHONSE DAUDET 
= Rautxcivo is 16 me nexo   imo Dê 1807 

  

ambem na ocea: Sta morte se deveram achar junto do leito es mesmas fidas que lhe inspiraram as suas mal Silhosas creações litterarias. Teriam então ci O Fosto banhado em pranto, e a voz chorosa de harmonia índefinivel entrecortada de suspiros. Mas Emi 

  

    

  

   

   

    riptor amavel, syapada bras teem mira nho de maga sedução, Ao deixar o mundo o gloriosa crendordo Tar- daria legaonos Uma obra arame valiosisina quê lhe área, entes bs melhores excrvtoss ndo due termpo um logar verdadeiramente dhúncio Dessa ola, por tantos ttlos notável, desta- game, como joias de primeira randest a Babo, carregado «oiro e amarrado. pela ata um afecto Sincero Jaci a cegunsa Gesven mada é miseras Cristino” 0 rei dêstemados a dm os seus sonhos cosmopolita é 5 ReNS infortunios de. ayentursico Aim nt é Risler, Núoma Roumestars, o Immortal, Sapho, 05 idyllios adoraveis dos Contes de Lund, é a tras Eslia da Pelite Passe E nesses liveos que nós encontramos, a par su outros dt valiosos e aunos uma del cada sensibiliânde que mos sugere Tsgrimas pi por aqueles infortunios humunco. Mas foca 

  

  

  

     

     

  

   

      

sequer, ânte as ridicularias socines, nos sóam aquelas gargalhadas duma bratilidade sem no= mê, mãe Sim trimsparecem Ds sorvisos duma ro: nisi Taes dotes foram o triumpho brilhante de AL phonse Dander; tues dotes” q rodearam uma atmosphere sympathin que fizeram querido m vida é agora ema morte | faser chorado: 

  

   

  

  

Recebemos e agradecemos: 
O feminismo na industria portugueza, por 1. M. Esteves Perla, produtiva portnguea; por 1 grts no Instituto 14 de Setembro: Volume apoda Bibithecado Brno 

das Escolas. Companhia Nacional. Editora, Lisboa, ido Na longenes sie de volumes. publicados da Bi- Blivchecr do Bojo e dis” Esgolts eso, sem duvida sm dos mui tecessbnts pela novidade nsaui- pro é pela lidade que dae pode Fesular. E? de bo pop pon esta Tveinho, no melo de tansoNiéis radas que pars ah polui sobre Emancipação dam Eieves Pepita trata muto profcienemente este assuntos cação dos s6ub es dns inda 
de que o auctor e nosso estimado ami em poblCAdo eng a a Bosho Oceinev estadoo ion tem dedicado cóm verdadeiro amos, é que se nos alguna de 
mégre ei O messi pri onde e a di serao, ouro o capital impos asda do! Sia te como Urna qUESNão din au de morte pára desta ncia 
dade 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

por isto que este livrinho nos parece de irande alcance e soa ulgarisação Cxtremamente ol e nossas Iitoras, principalmente, mito deve iterebar a aba ei e para que não julguem que 
tratando-se de trabalho e de nus! tries, nitro logue tanscrevemos a imredneção “do livrinho que mesmo tempo um artigo fito pe ispoebem air para reto 

E o noxio querido amigo e colo ad dios Fort bica a sun propaganda udlitaria é Oque desejamos e pelo que o eliciamos. 
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