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O S"BRIE ILLUo;TRAÇÃO POR1'UGl'F.lA 

AGENCIA DE VIAGENS R. Bella da Rainha, 8-Lisboa 

ERNST GEORGE, Snccessores 
Venda de bilhetes de passagem em vapores e caminhos de ferro 

para todas as partes do mundo sem augmento nos preços. Viagens circulatorlas 
a preços reduzidos na França. Italla, Sulssa. Allemanba. Austrla, etc. 

Viagens ao !Egypto e no Nilo 
Viagens de recreio no Mediterraneo e ao Cabo Norte 

Cheques de viagem. substituindo vantajosamente as cartas de credito. 
Cheques para boteis 

VIAGENS BARATISSIMAS Á TERRA SANTA 

~}v!.~!ª. ~~d••Cd~~~C<.~n,~~~~~ '"' 
tAO de llvros t" rt•\ l<>l:U. a2. Rua Macfel 
Plnhe.lro• S2. Par-all~·ba dG i\Ortl'. Br•zll. ----------• 

Madame O pa:iud,o, pmenl• ~ iutnro meoo 
pela ma.ts celebre chircma.llte e p;.7. 

tlo.omlsta da Europa 

Brouillard 

O li. o 1•assa1.10 e o 11rei;e.ntt• e l•rMlt 
fllh1ro, com vcraf'ldade e rapldn: 
lneomparnrcl cm ,·articlnll>$. I'< 
estudo •1ut rei da.~ S4:iCn('tall. duo· 

mancfa..i, thronologla e 11hblognomonla I! 

b~i.:!\i~~~b~b!1:r3:1i1~~~ ~:,ti~~~I~~;:. 
11oenllgne)', ~l:ulame nroolllard ttm vn· 
corrido as 11rit1draes eldaae-c l.l:\ Eu10f••, 
~~!~r~i1e::~.1~e d:1 ,~1~{!1~r:~:. ('~~:~;~~~e~ 
g~c~~~i~=:,2~t~~:o5~nl};gr;g~~1~~· 
rala portu j:'uti, rr:in(er, lngh•z., alkin:10, 
ll:illano e hesp1nllol. 

Dá consulta• di•ri•• d•• 9 d• 
m a nh• á• 11 d• nolt• em Ntr 
11•bfnet•1 

43, BUA DO CARMO, 43, sobre-loja - LISBOA 
Consultas a J.000 rs., 2.600 rs. e 6.000 rs. 

OISPONtVEL 

Farinha lactea 11 i tl 1 

PREÇO 4omis J f 8 s e_) 
~ 38 n1•d•fh•• de OURO Incluindo • conte• 

rld• n• EJCPO•lç•o Agrlcol• de Ueboa. ••M••Mtt'* 
AOHNTB EM PARIS! CAMILLf: LIPJolAN, 26, KU~ VIGNOS 



E' pela festa do anuo 
novo d1ina que a didade 
moi;tr;;t bem como é uma 
tcm.t ícita l)ara o prmier e 
como se poderia l<1Jrnar 
n ·uma estancia oncde o 
orlc:nte rico viria e1wbria· 
~dr·se cm toda. .. ;:1s ltoucas 
ph3ntac;.i3s. deixand(o•oos 
o ~u ouro e levando• cl'ar 
o goso m~is extr"'mho.>. 
N'esses oito dias e· oito 
uqites da festa. sohrcetudo 
na:-. noite5, )facau nc:u, a 
nota phantastica ex.aige-ra
da: é como um emorme 
pandemonio illumíin .. do 
d .. ., iuie .. mais vi~.'a:-., ~ •• un
do do-. balt~ mah. ·!!arri
dai desde a Praia Grran<.e 
aos bairro-" e.xotiro,. em 
que perpa~sam le\·«---. ·~ 
rill.krlwtt'S e as cadeir.inl . .as 
puxad~ pe~os coolies de 
trajos onde predotniina <i 

a;c.ul e o roxo correu1do li
c:eiros por entre uma. mul
tülào ('X.citada. f.;m toda'i 
as porta~ os balt'°*'t.'""> com 
as suas a\•es extranlras, a"i 
suas serpcntcssagrctd;:i .. , o.;; 
s.:us dragt"ies tcrrireis coam 
darioades que s..\o des· 
lumbramentos: nas ruas, 
n 'um rumor de miílharcs 
de sapatinhos 1eve:,, pa:;<;a 

Vl!Ja geral d~ Mt.N:at1 
- UmQ /C'rch.a, em/Ultr'CO(llo 

de J>est• 

Soi 



- - a turba com o $tu cheiro 
~ Wji~d:CiSii,1! cspeoal. o cheiro do ama
~-.1~flJ.!-4 1, rell<> cm, que ha, alg.uma 
~ ~· - - cou~ d aNe e d alm1sca-r- rado, o .. pa#Llt/Jes cstralle-
.. jam á!l portas o ·uma atoarda iníernaJ e lá 

(".4 de cima, dos bairro,.. i..ujo"· veem claros de 
~.. fogueiras onde rimas de papel vão ;udcndo 
~~111 J cm s.audaç<"les ao ;mno que chega e no q\l~tl 

.::., 'v... o rhi1lez. vê a fe licidade. Toda a gente, 

li 
dtsde a mizera\·cl la11qnrtfra1 sem outro lar 
que o seu barco, até ao i::rilVC mtmdarim, 
cn"·er~ um trajo ºº"'º e tm tud;1s ª"' algi
btiras tilintam as moeda.' que 'e "·a.o tto-

car pelos prazere. .. Carci"' p3ra quem 
·"\ dbpon!ia tanto d 'uma ruma d'ouro 

' ~ como d ·uma enfiada de "l(><'C'3~-
.,. ' t:os vào oompr.tr o amor das pe-

ç::;:-;::;o;:~..:/ qucninas chmc1a~ de dc.iz.e a treze 

armo-t, na5 -.._~ . .., de d1\·tr .. !lo, r,nde ellas 
cum ib su.~ v~tc .... de cc1rc:' da .... rt:tas. n'uma 
. ura de -..êdas. toc.:m1 e cbnçam aquellas 

meiira.'i melo~ orienLaes. ª" trança ... pr63s 
no 3ho, C>~ braço!'. miu10f.• 1, '· hindo das lar· 
~"' man~a~, tos Jaldus pimadvs :.berhrS em 
rii.u ... a~ sobranC'flha"t arqucad::1~ que ruais lhes 
vl1li~1uatll os olhos neFtro!\ o \'h'azes, 1nal 
11.U!tilidas !>obre os pé~hQS minu!\C"Ul()s que lhes 
pc'lem 11(1 .. nd{tr o b<1hmn•o 1ytl11niro <lc bai · 
l.1deiras. < hHro ... , º" nwi' pul1rt~, cnchem·se 
n'c,:-a.., noites de nmnjarc!'I rnrc1s e queridos, 
e" c:te~inhos de lingutl preta tm guis.ados, a~ 
c.1 .. \d~ Uc melancia cm cuida, <h "'ll<•S pr. • (' ~.. ce barbatan;i."i de rnb.1r:hJ e o arrnz 
u.1didunaJ do:. antepuiad0$. t-: a cada canto, 
em cada rua, á beira de cada ,·o1ta, no an· 
tulo de cada bquina I!. nllio os "endilhôes 
C(•m a:. suas taboleta!t, onde ha dizeres em 
c-aracteres pint..-.do:. a "ermelho e a negro, sau· 
dando, Cf'm ~a h~ pocnsia orienta l. o ('Qm· 
praclor das fructa~ e dos doceN, dos guisado.; 

c:ttranh01 e o); jo~adores , I 
pobrca dot mil f11NlaN1 que @$~, ~ 
n·e~ ... e ~i;l ~jam a cidade, f$1.i·s ... ~'"-....,J!:I(; 
on-tc o JOSº e um pro,·ento ~===;::~;:;;~~~~ 
'normc e onde toda a gen· - ;l 
te jog<l, até mC:?>rno o europeu, apc:wir da Í.I' 
prohibif;ào de o fa.ter. E ~~m, no ,..,talttr l\.1J) 
forte dos pa11rlttJu, o 'aq ueHe ruomr da mui· ~ 
tidno, ~ rccordarn as restas cu1 que j{1 leem 
pa~4taclo milhares de chioezes com O:s seu" 
palal\quin!'l nos hoinbros, onde lev;_un c.:om º" 
l eitl)e~ gor<loli, as i:allinha~ t:t>linh.ada'I, 0-1 

dou·"" r;.1r1•s1 ai '!.Crpentesdc papcldu Ct•'I dra· 
g•"oe.., íd•>t, que on.lul(tm ª"'"'im cnm.luiidO'i 
f'tlll\o • ou10t! ~gradas, em '"Üi4~ 1·.a. 
bulo .... 1§, J>'">r muita::t duenas de ho· 
1rttn1 que se dh·ertcm, entre bandc1· 
ra.s cnorm~·i e bastas, onde ha dite· 
re!'> e qut esvoaçam na dO\-ura da 

arai.::em. Tttm ,·indo de loncc li-; lord1as 
e º'"' JUOl"H~. dc"pcjaodo CCOIC que ( hcga 
allrdhida pela anda do Jr!0'\-0; ricos IUltnda 
rrn" e •tn a sua tunica bordada. l'om o seu 
~l'\.·1tilho ond~ rabeiam O:> dra~i"\ts nadonac .. , 
n-1m 11:-. -..Clh casabeques at.u<· ... ai •utoado;; ~o 
lado, <11t i-u41.., fa<·ha~ fr<t njad.a-i e (>l'i !<.l;U!l fha· 
peu'I onde O!<. bc.tões <lc tt"ires man .tm º" scul) 
grnu~ ; H•c•m vindo tambcm os rncr~ adores e 
• ·~ :-trvos, <-h mulheres deli<'ios,u1H•nte ve"ti" 
dtt'i! de M~da, cxhalando o aroma do i.anc1alo 
L. do rh!t, e tudo i. ... to p:hscia n01 dd:.ul~ tu. 
multUl'H, u11de passam ~cmprc o:; \Cndilhões 
1 orn ;,1111 ~u:n ca1gas. osrillanclo !lr.U'\pt'n'ª°' de 
rltXt\·ti" h;a ... 1~ de bambu. A· medida que 
a none dttorre, tudo aquillo se ,·ac ani· 
mando Hl.A1' a ma.is, e qu'm Q.hir da ci· 
dadc chi 11t!\ J)õtra as barreiras long1nqua" acha· 
râ o mc,mo rumor de fe:1 ta nas 1·ai.u8 féüdas 
onde o~ d\C$, os porcos, as gallinhas e os 
chinoi. vivem na promiscuidade vil, mn."l a 
cuja~ porrn-. as fogueiras ardem e Olt pnu. 



~~fJJ~i~~!9ME~m~&:41~~ 
arros <te hal•'\es cxutu •ilS • ,•)•, t.unbcm em 
fcsla cas lonqareüos, cm 'oha llo -.cu ~i· 
!t-,tdu, rantam docemente; alguma can<;!lo 
gu1tura1 e vaga, mais recitada Jo que can· 
1a<lõ\, cm que ha pimta!-t \a)oro~\'i que le· 
v~1ram para longe alg\lma d~1nx4:lla linda. 

() JOíiO J)O PA\."'T;\N ~ () .\)IOR mscttlTO 
f! Q H\"POCRJTA ORIL!liU.L 

O pirara d<l.S n~s im:a~.ua~~ rom.4f\l • 
tas nlo é um sonho na CJuna. Elle e'.\1~e e 
por \'t"lh t3o podero'-0, cquc r.e tom:i o ter
ror d'aquellíi:b agu~ azw~ onde faz o a.,. 
!<iôlhn e enriquece para \ir d(' u·mp•1rada 
cm ltlll(K•rada ga3tar cm .)lac.au " produn1.> 
tfa" suaíô rapinas no jogo •d11 jamnn. N 't!-'.'Kl 

noite do anno novo chin•"a a~ casas de jog\> 
ci,t:'lo ah1lh::1das. Por unua dcíercl'u.:ia para 
rom os dlinezes o proprrio go\lernador da 
pnwinda as vae abrir. 5ac do pJl01cio na 
MM cadeirinha de gala ou1 no 1oeu rinktlttm• 

~.S2:~:!i.~~~===:::=:_~)t\.~\\ de rka!'I molas e entra Qt!m 05 ajudantts e 
~ <,.... runcdonarios na casa onde se di ... iipam 

fortuna~. E' ~eralmente cuma sala que uma 
R•• CT•lr.t grande m~ OC(:Upa; sobJrc C"'ta abre ... e no 

tet:to um v3.o que se alal'!'~a até á altura de 
rlt~s e:oitala1n, onde as creanças rolam ~oh:rndo dui~ antiares. Em volta da lllC'~'l fü.am O!\ 

gdtmhoi'I de goso, JÍt enlambutadH, mcttula" n~ la· jogadore-s mais acirr~utw.-; 1.1. cm lima o-. ri-
ma pcgaJO!i-il d'esse solo onde lw de todo8 o-. re~tos. roN mercadores e algun!> nnotmlariu ... cum ::i .. 
Cá em haixo, n::is aguas, os h~rrow n m o~ .. cus .,. t/( ê\ ~ itUM vei;.tes de luxo, v~o Hom::uulo ddt per-

•"='=='.-~~~~~~~~~~~~"----~~~~~~~~-



fumado, engulindo doces 
ou comendo gra\'cmentc 
pe";d~ d 'abobora. tendo 
suspen<-OS do grade ... men
to a que se cnc<.o .. wm 

-~~ ""' <eiitinhos Je,·es onrle 1>l\e:m o dinheiro 
l.~ ti"' .. uM :'lpostas e que solJcm e de. .. cem a ~ 'ada partida de jogo. As lu7.t.'S n>lorida-. illu-

41~- •.ninam ac1uillo, tingem. os rol!lhh cxdtados 
.::::;. t' nnciosos dos jogadores. (l jug<' es1á so-

bre a mesa n 'uns q\1adradolf de papelão 
onde ha quatro numero.s, um mo~o \'ae ti
lintando porÇl\eli de sapcra" que !L força 
de mexidas tee:m a linda c•lr ''i\'a do ouro. 

.....,,. 1-:0t!lo o banqueiro h ·ma um punha· 

~ 
do d"ê>sa~ moeda"', cobre o monte 

) ' com uma ta~ ,·ohad;i emquanto se 
~ faze1n as apo ... tas e dCJ>Oi!I., C•lm um ~ ~ p:llitv de marfim. s<:para·as a qu.ttroe 

ch.inezinha,infantis. Ellas. f ~ ~~' l 
por sua 'e.r:, ganidas e 4 - ~I , 
sonhadora•, atirad ... para I $'iJ•S~'-''~jí'J 
íh casas de prazer ou pa· . . 
ra os fog-4rcs de. diversão, - j 
gu~rdam !<.Cmprc a esperança• que.• ~rlt1!\ /'/"' 
do occidente jámais nutre: a de ''.1r amd,t a '-..\.>)) 
rasar, de c1u« algum rir:o mandarun, :ilp;om ;o. V 
oegoci~m te de longc.s terras ou a lglUll no· \~~"' 
bre maru. IC'hu a lc"c. para terceira ou qu,1rln " 
espo,,.a, J).UJ. lht" dar fi lhos e gosar riil do· ~ 
çur.l du lar chincz, my.:iterioso coulo uin 
tu1nulo, lodd Oi rei.talia-, de que as mulhc· 
res legitima" gosam. D'ahl o a~o serem 
pen·erud.u: 1.0 dizerem sempre nas ,,,,:-~ 
~UaS \'OlC<( sonhador4$ as ternuras, (:• . 
n 'um balbudar .üado, desejando re- , , 
Jiciaade., ,.,, g~l;mtearlor~ sorri~do·lh_e ~·. ~ 
meigamente, com art"S infantis, de1· ~ 

~ (~; 

O tui por IJIU /•• o urt.d,o tU ll"lln tf>Orle d~ /J:u1«11ll-111 1 Meno.doriaS 
11tlr1 M1ua,,. e llo#r-Ko#I 

qua~ro rapidamente. ta.o rapidan1ente, quanto 
\· \"l\"O e louco o olhn de toda a J;t"nte que 
Ct't.Í de roda ~pcrando 'êr quanta~ rc."t.am 
e que ~rá o numero em que 'C ganha. Ou· 
vcm·tte, !t. medida que tuclo a<1ulll'l '"ªe dcror· 
rendo, murmurios que se esrapnm: os nome
ros que julgam ser os do ~auho ~acm n 'um 
gritu de fe licidade ou n'ura grunhido de des· 
e~pero d'aquellas boccas t·ontttrdclas, porque 
o amarcllo, no jogo, perde a tleuJ,?ma que nem 
mc1'tn0 o amor o faz pcrdt:r. E' ent..1\tl uma 
~ubida e de!>ei<la de c-estinhos C<lm quantfa'i 
que tilintam, os monln de dinl1cir•J a cfü·i· 
dirtm·ic e as sapeca~ n'uma montanha luzente 
t0bre a mesa aguardando novamcntt a~ m:los 
tra.nquillas dos banqueiros, u •Po"-t.as dos jo-. 
gildorc1, a cobiça dos ricos que lá cm cima. 
~orvcndo o :,eu chá, descascando ai pevides, 
<·ngulindo os doces, ,·30 pensando ao mesmo 
tempo no neg.,cio ~ nos olhos obliquos das 

xandQo.'K': mai'i conejar d > que tomar, porque 
o chincrj~c'· ditereto no arnor. na 1•1,-.c (: de
licado e tem J><'la mulher, m~mo JJC1a da cau 
de divcri-!ti'l, pela ~r'"a ou pela bailadeir;1, :\$ 
attcn~()CM calma .. de quem deseja a conqui,ua 
~uavc e u~o a too1adia brutal. Na do(,-ura das 
C$tc iras leves onde os seus pés pequeninoM de 
creaoça, mnl 1>0u11:•m, dC"ante das mesas ser .. 
vidas curn cnta uncç1lo d'um r1to1 onde o'J. 
~uardan;)pos de p;1pcl mostram 6guta$ of'Jtl'a"I 
d'aves e ele peiX<"'I ex:tranhos, ellas ,·.'.lo !lf"f• 

viodo e M>rrindo ao) galanteios brando• •1uc 
cllcs lhn Jiurr. 

- Linda flôr de J ,tus e como clla rarn' 
Doce pomba do <l:u .• . Keouphar do l•RO 
azul. .. 

As louças preciosa~ chocam·se n 'um t111ir 
delicado; erra um cheiro de \"ÜualhM e dt 
chá, e as mulheres o 'uma admira\ào p<:los ho· 
mens agradecem sorrlndo com os olhos vivos 



vimento ligeiro de fin~. rap;dil' como l'nc:t1ia~, 
fugindcrlhcs das m!\w;, tc.·uclo ri:-iinhos que ~:.o 
promessa!!!1par1indoa dcixt1rtm entrever 11a ixt1c:., 
mas n:io '(' lembrando m;.l i\ no dia -icguinte. 
Ent...i\o o d'incz .;. ana,cl, rnrtt1, <·~p:dma ~• 
mào sobre o ~cu peito onc.lc o dw~n<l o:u io
nnl se contorce, e com um ar .. é rin/ 1tr;1vc, 
amigo, ollcrc('c·sc ao europeu \>:irn o tnnclu. 
~ ,.!2,H:1r mvstcrio:-11~~1~c;_I_{!• 

O joio do fantan 
_p, ttia. (;roHd': AI C(fdtir;H}UIS do roirern'1dOY 



A &JJORIAGUF.Z. 00 OPIO ~ PARAIZOS ARTlrtCIAES 
f!. A RVA D . .\ f&LICIDADR 

E' um enganador o chinci, como é enganadora 
tL su~' pai1a!{em, como _é e;ngan~'dor o perfido o 
~cu opio dcmoniaco. O europeu, sobretudo o 
portu~uez, t'IU Macau nao lSC dlt a C\'e prazer. 
unl tini maiores do chinez e que tom o ja11/1m 
e o amor constitue a. trindade doe fl('U~ gosos. 
À..! sala! onde "C foma Opio OOIO delit:ia, ÍntCrdi· 
cta..~, m;u tcotadord!;, nau~t(..). mas auraheotes 

"ª.~ 
p.ra o que j~ as frequentou. SI .. ~~ 
teem o ;i, ... f>Ceto de togares onde ~ 
._t" f,j~~ pousar pata O $Uicid10 
J.gnda,·cl, porque as esteiras ~o ÍU'!'CU, a tu~ 
dil'i(.rtta, o silencio encantador. Os fumadore.' 
deimm·-.e; uina Ja1npada espa.lha a ~ua luz dis· 
creia, cr•rrrga1n·se (\$ cachimbos c;om a!i boi!· 
nlrns purdns do opio que ae vac coar depois 

-..:: cl'attCJIO pelo deposito d 1agua que se cngor· .. 1~;~ dur,1. Começa a reinar um períume adot:icado, 
, .. ..,_ OUVC•M:: o resfolegar doce elo c:;u,:himbo, um 
~J j wmno lento começa a invadir o ce:rcbro e o 
J-ílil fumador deitado nas suas almofadas de palha 
~ t. 6na, ou apenas na esteira a.ueada, sonha do--

:[f riqa.s que erram com~ 
--~ cernente antt: as rapa· 

~-----......cc_-~, l~. \\• , VJ ·~ • _ o que Kou(Jng-T~n 
. - (~_.._, ~~-.::: ,.i.sôcs, comcç.t a "tCnur 

· :; .... ~~~'~ revelou como urna re· 

f)unt ld d~ S. Fnmcfsco 
- l'Nl'J 1110 do tidad~: lJJ11. btuar ele(nu 

- -~ ~ lig-i!lo ªº' scu'I dilc· 

~Í~... eto~.:nt:to surgem os 
~;:) paraizos onde pcrpas· 

sam ru. carnc-t :-,ua!> 
da41: rnulhcrei,; vem a 
csthcuca das ~uas po
si~-Jd conturbotr o C5'" 

pirito, ~o labios vi· 
wn que riem e m:.os 
di,·ina"' qut se e~1e-n
dcm para o fumadur, 
~ tudo o c1uc a ph•tn· 
tasia mais cxtrõlnha 
pode C\'1>l'ar ele deli 
«ioso e <lc bcllo. Le
\'ados n 'um sonho pa4 

r;;i as rci:i;i1\e$ do amor, 
é tudo <1l1nnto ha de 
d e!ICSpc rantc e de 
ardente na paixão 
que us queima, 1.ara 
logo rcapparec;er na 
doçura çalmot d'um 
goao inhnd;.l\"CI porque 
a1h•s o dc-K·spero vem 
a satisf.i~!\o do capri· 
c:ho em que lUdo é 



c6r de rosa t lcm o sabor sem 
c.;;:::f::;."6...._::::/ egual da felicidade. T udo se pó-

de .. ·êr; a:: cousas mais bellas e 
as nH1is iovcrosimis. Cidades monstruosas e can· 
tõcs minusculos, Babeis onde se espojam le
~iõcs, Babylonias que s!lo horriveis de perver
sidade, mas tambem cantinhos suaves como 
esses que apparecem pintados nas lindas por
celanas chineza.~. O opio dá a vis:to do sobre
natural e então ,.iuando se en1barca n'esi>a go
leta da phantasia, pelos mares aiues do sonho, 
bastando para isso chupar duas fumaças no 
tubo d 1um velho cachimbo, já nir)guem pó· 
de deixar dl': lhe dar o preço por que estas cou
sas se pagam: a vida! 
Nào é a embriaguez 
brutal do occidente, é 
ainda a fónna hypo· 
cri ta de gosar n 'uma 
nuvem de fumo o que 
!'Cm ella nlnguem po
de obter. As maiores 
Joucu ras, mulheres 
correndo nuas ... 'Orno 
n'um ;iaraizo novo 
por entre arvores de 
sombras !:>eJlas e ro· 
seiraes sem espinhos, 
de agradavel perfume~ 
os seus labios abertos 
para beijos, os seus 
braços sufüegos de se 
enlearem; é o amor 
e1n toda a sua subti
leza divina e em to· 
doo seu 6oal barbaro. 

Sonhos de glorias 
em que o ho1nem é 
Deus n 'um céu para 
elle feito, em que a 
sua cône s:to as maio
res belleias da terra, 
em que basta um ges
to para derruir um 
mundo. Foi isto o que 
Kouong Tsea revelou 
aos seus discipulos 

~~ 

~<'7.~ 
, " 

ao fumar a S<:iva da pap-Olll(l \'Cr-

/ 

". '(t ~ 
mclha do delitit-., foi isto o qoe 
se tomou logo volgar, para ser 
d'ahi a pouco um dos mais rico-•s t.:ouuuc:n;1v::; 
d'<!!sa China mysteriosa. Logo cmhiu da gran
c.ltza d'uma religião nas casas de: vc"da, e em 
:\lacau, como de resto onde ha (Chinezes, em .. 
bora lhes prohil>am por editos memendos es..~e 
goso, sempre ha.o-de existir os lo.!.gares de luxo 
e de asco onde se fuma o opio re onde se so
nham <lclicias. Em todos paira <D mesmo per
fume adocicado e o me~mo fumo• cinzento que 
mata, que abaçana ~l pelle e ccome a carne, 
tomando o homem tntnsparente e rroubando-lhe o 

Pagode ác Mong-há 
- A Jobido do. misso 



[~v.-~ .,_.ns:aniento, marcando bem que IXui 
~~1:~ tnluuq_ue<.-e aqucUc• qut dC>eja pu· 

·~~ • dl·r. !\a~ casas nla~ como nas c<:oipe
. --... .- lu11n1~ é ~empre o inc,mo, accrescen

tando-ie :i t:!litas o horror niuural do sceoar101 

ém que h .. 111C"nS e mul11cre1 '4..' misturam t'm 
bteir.b infcctelj, os olhos e errados. n •um 
cheiro nauK:lnte. acordando por fim n 'um 
tvrpt r, o.s olhe .. ~pautados, º" mcmbr~ hh· 
...,.,3, com o ar de pes::;o'-1"i ·1ue volta..ssern d 'um 
mundo dii.tantc, que c~ti\'C!ti'Cm mergulhada~ 
n'um sonltu de .;cculo~ e ~l(;nrdai>-.cm 6pan· 
tadas deante d<l que viam. 

E 5 luz riJa do sol, milhares de çhinr
zes audatn na~ tilanta~Õt'!\ d1 .. 1ames, c~i:tar 
çando a papoula d'cinde \em o sonho e d'ondc 
\'Cm á lUOrtc: 
Apô~ um.1 dii:re,~o pcJ.,., ca .. .L. de jof.!;O, 

d'amor, d'unLriaguez, tra?. !'IC a imprecis:lo 
GlJ\\;.-Hla do j:rnm, mas olharHk> n'um dealbar 
vcrào a tidade onde a~ 11/1utl1nt de lindai; 
perna~. cMn !<CU~ uaju~ de d~' ou com ... cus 
,.e:iotidos ltYCJ, \J.ô pa!<>....;tf denuo em pouco, 
reparando n ·a,~ .. ba1rrc 1 adormecidos. -.Jb a 
luz do<e <lo 'ºI e ro011~r.indo-a com t .. ~ 
China do lu'-" e da miLcria onde tantos mi· 
lltl\es de lmmc:n~ luctam, ~ntc-~e bem qu1• 
Macau foi fdto para paraiLu dos manch1ruH, 
dos rico§ e dvs pil'atb e lol.!'o oos vem ~í 
mente que com t~e ca111inho de ferro de Can· 
lào até ali, que já temo-. hc('nç~ par-• fatcr, 
a cidade wn .. definitivamente o logar de re
galo de teido e ..... e Extrem<> Unente M:dctit•> de 

go~, que abafa ou se r«"cla na ~U.'\ 
õilmosphera C qltC ali, Cm )ldrau, 
encontraria •• sua e~tancia d~ pra
zeres, faT.endo :orrcr o ouro que se· 
ria applicadu cm tomai' mai~ du
lumbrantc a li1uJa tcna dh 11/tonltas e das de· 
lidas. 

.-\ mac .. hta. que mettida nos teu~ trajos de 
<1:1 tem alguma cousa das nov;J" .mtigas da· 
m;.1-s embio«:.td••~. t.nh·ez ent!lo -.e des..se mais 
{1 vida da nm, tal\"eZ mergulh:i,,e n 'esse ba· 
nho de luxn e 1>er<lcndo a car;a<.:tcristica do 
trajar iria do1 <·mt111e, sem dar por b:so, dei· 
xa.Ddo o recolhinH·nh> em que \'l\'C 

:\lacau t, po1... o l~•r onde -.e fol~. 
(•nde o, piratJ' - que o~ ha ;untla -"\·eem 
tldxar o ,,.o our')• com O!ll riiC- ,, ~e se
rem apanh;Hh>:, pela llOlida ""·ii:il;11\lc. Mas é 
t1'1 o pr:izcr <1th· todo o c:hiuct tem em se 
<li-morar na ridoule que elk~. for,11rid1>s ás 
lei .. , côrrtm J'Ml<L o Jogo, pard u opio e pa· 
ra as lini!a~ < l.1m:1a-., a.ti!- qur: um dia Já ,·à1.> 

am:.rrad<J3 ptlos n1hichos, k'a<lo"I por uma 
c.1oro1ta: p;ira a fortaleza do :\fonte até serem 
tntregue:t ;;, -,ua"l auctoridarlt:>i, ,lté que 3!i 
MWS cabeça~ "<jam degvlad;1s em lerras do 
Celeste Jmperio e txposta:> nn~ roas gouejan· 
do iwog1,1t •. \J't"Zftr de tudo 11 pirata von e 
na hora da morte na.n se lemhr.;L decerto da<il 
.. uas façanha!C, mas ,jm do.:» olhos ol>líquos de 
al~ma l111d.1 chioe:zinba da rua d.& Felici<.b
de:, d'e;"d e'traflhil cidade de pra.Lerc.... 



Elia é univenalmtntc podero· 
A, iocomparavelmcnle capricho. 

u, tupremamenle inconstante e frivola .. 
cnmo a propr-ia Frivolidade! 

C.:om um simples gesto, faz cun·ar as mais 
altivas raiohas, as mais arrogantes prince .. 
zas, as mais sabias e indomaveis rreaturas. 
Nunca ninguem a dominou, sendo como é, 
pela soberania do seu podet social, a Jm .. 
perntrit das imperatrizes e pelas suas 
idéas extravagantes, arrojadas e conrusas a 
l.'eminiata das feministas. 

O seu uoico inimigo. refractario !t1 leis que clla 
espalha por todo o mundo, que impt.c h nações 
mais civilisadas ou que deixou e.i1uecida1 nos 
recantos mais obscur<'s da terra-que a medo e 
a occulta1 1 a combate- é o Criterio, com uma 
pequena e insignificante legiao de adeptos. 

A hr..·tros1'mil uão conhece o Criterin e n~o 
admittc mesmo a discussão no\ seus tribunaes, 
de onde apenas saem decretos mundnno11 que nin· 
guem podo modificar ou discutir sequer, aob pena 
de vêr o proprio nome riscade do livro aiu l e oiro 
do Con&elho henldico da sua côrte. 

N'essc mesmo extranho tribunal ha uma immensa 
bibJiothcca onde se arcbivam todos os decretos caí
dos em desuso, tendo affirmado ultimamente um 
grande ubio grego que ali existem algun' tão remo-
tos, que se um dia apparecessem 4ieriam \·crdadeiros do-
cumenloo prehisloricos.J P C:... C-

Esta imperatriz per· 
petua, que em lin· 
guagcm olympica to· 
ma o nome de deusa, 
e que cm termos cot .. 
rentes é chamada 
~implesmeotc-a Alo· 

Os cli.k•s 
.,,, •• 4, 
:tJ<>.-fl 

tl<•1 
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tia, nao tendo nada menos de vinte seculos de reinado, apczar da sua 
eterna e ioaltcravel rnocldade 1 pecca h vezes como qualquí'r mortal 
pela mais absoluta falta de inspiraç!lo, o que, alliado a suo. proverbial 
falta de senso commum, deu o notavcl decreto de; inverno de rQ08. 

A E~thetica, que é tambcm uma princeza de sangue muito discu-
tível como ane, porque està sujeita aos desvarios h)'lttricos da Moda, 

a despeito dos seus princípios acientificos e 01oracs
vê-1e obrigac.la a caminhar com os vestidos de seda 
molle ou selim l~{I collados i pelle. 

Sub$títuiu pe.lo ma1/ltJI os fn1NS./nms. u cascans 
de rendas, de íolhos e de fitas, mas arrepella·8C revol· 
tada q uando tem de curvar a cabeça ao peso das 
luzidias e anafadas lontras. dos montes de ftôres, 
plumas epennachos que se dependuram dos chapéos, 
essas enormes gigas de setim ou \.'Clludo, postas ã.s 
avéssas sobre os cabellos derreado.s. 

E' provavcl que no vcrllo de 1 QO<J S. Mageslade 
a lm:erosirm'I. simplifique ainda isto n'uma concepç!\O 
mais summaria, inspinndo.se melhor nos primitivos \ 
modelos . .. 

-,..,..//',-:::..:--...-...., ~ 

~~, 
------.,...:""-~ ~ 

~,, 

Quando 
a Moda na 
sess:torna
gna da e•
t.ç:to de-
cretou o 

O cha"'"" 'i~:r:::J/'4radis 1·1~s ~~·;~~~~~ 
de. ÍN~ri

::es roa tim verdadeiro assombro s:J comparavel 
áquelle produzido pela princcza de Ca&tiglione 
cm um celebre baile das Tulherias. 

A princeza. que era de uma rara formosura, 
apresentou.se n•e.ue baile de mascaras como uma 
deusa antiga. ou antes, em tnJe de romaNa tia 
d.eaulcnrin, um pouco como agora ... mu mais 

leve ainda e mais ela.nica n.'um rigoroso conjuncto. 
Os cabellos caíam-lhe esparsos nos hombros, o 

vestido ena aberto ao lado, sobre um 1114i//ol de seda, 
e os pés oúJ, coostellados de anneis cm todos O:; de
dos, eram apenas protegidos porpequeninassandalias. 

Quando eHa assim apparcccu, pelas duas horas 
da madrugada, com os conde.s de Flamarcns e \\"a .. 
lewski, provocou um tumulto indcscripth·cl 1 

F.m volta d'ella formou-se ;in:circulo compacto-e, 
esquecidas da etiqueta, muitas 



~-™~~*9~(r<1~ 
du •uas rivaes encarrapitaram-se lhos recortados e glaus roçagantes ~V. 
nu cadeira.s para a poderem vê:r. nos1algicosdotangoedoea.te.u·aU.-. 

Isto foi exaciamcnte o que aoonteceu Os 11a/Jol~1111s. chapéo$ de bicos ao~ \'\.....I() 
agora. lados com a su.a <t>· '-, r Mdamas dac6rte da cartle,pluma.somum 

· Jnverosimil, quando a pcnoacbo espe.tado, re 

l
i viram apparcecr e .. te iu· suscitavam o lo.iro ch.imi-
i] vcroo, acharam - co, vencziamo,dosca· 

se antiquadas beJlos da i rmperatrir.. 
como 3e sobre Posterionmente, ein 
clla!\ houves• 1901 1 faiiam-sc 
sem passado os vestíiJos de fa · 
scculost zemJas Pompa· 

Pareciam douY, predomi-
algumas ru- nando o e~tylo 
gidas de Jé· 
do, envoltas 
cm precio-

/1 
SOS l1100,,.0J 

dourados e 
prateados de 
côre. mira

~ bolantcs;ou· 
~ trasapresen

tavam a saia 
lrolltur, ja
quetão ou fracL, 
collctc, pcitilh<>, 
colJarinho e gra· 
vala; as mnis 
avançadas o intuilivas 
tinham jâ os vc5tidos 
pn'uu.rse, imprrt'o ou 
melo ünprrio avariado 
com mangas e corpos 
japonezes e a fiml.lria 
da 'l.aia a.uentando ain
da sobre os dusous far
falhudos. 

Era uma am~lgama 
de est)·los, fundidos, li
gados, àndi .. tinetos. 

Ao estyto um tanto 
bysanüno, succedia-sc 
a nota ardente, volu· 
ptuosa, oriental. O cs· 
tylo lmpcrio resurgia a 
5ilhucta da imperatriz. 
j osephina. 

Na sombra avista
vam.se ainda os hole-
10,r á hcspanhola, que 
estavam a pedir casta· 
oholas, e as saias aíuni
ladas, rodadas ~m bai
xo, abrindo sobre On· 
das tumultuosas de fo-

~ II 



Luii XV em todot os aeui delicados contornos e 
graciosas curva.s. 

Em 1qcH ntJ alvorecer do #UHl.rr1t-s-lrl.e, que já se no .. 
tava nos desenhos dos leques, as toildtu obedeciam a 
uma infinidade de Clll\'los. 

01 vestidos eram d~ corte dir.ectoritJ a1guns; as saias, 
umas erJm redondoas outras de folhos ou de cauda !a 
Dtt Barr1'. 

Nas praiu de Ot1cnde e Trouville apparecíam os pri· 
meiros vestidos m.1tculinisados, gem·e tailleur. 

A época romantica, no cmtanto* impuuha-se dominadora 
com os ~cus cscapularios, ficluf.S, tcha1pu fiuctunntes o 
mangas curtas. 

O estylo ímpc1 io, as roupas soltas de linhas clauicas, 
desde a lunica srega ao peplum romano, era u.satlo pelas 
grande.s actrites que pretendiam faier a moda. e· 

O calçado apparecia em tinissimo coiro da Ru,sia per· 
(umado, os sapo.tos abertos com arabescos vincados á imi· r 
taç.10 do velho uso mo,.covita. ~\ 

Os chapéos, pareddos com º' de agora. eram enormes, 
â m.1neirA dos que 1e u,avam no ~culo X\'lU 1 repro
duz.indo, menos e~.tg(trados. os que se \·êem nu leias de 
Gain~borough. que ~10 pcqucnis1imos comparados com os 
de 190'1 

Conta·.se que a ~f!)(f& dictou as suas leis actuaes cm 
um momen•o de mau humor ou quem 
sabe.. cm uma hora de pavorosa neu· 
rasthenia. 

Ve~tiu a primeira 
dama d1 !tua côrte 
para íuer o Piguri· 
no, rnas vcnclo·a hir .. 
ta, a tropeçar nas 
saias que lhe escor
riam pelo corpo, a 
cintura curta, os bra
ços pendentes, aper· 
tados nu mangas 

OJ d•/I 11 •o '11-
t-o·,,,o tl1 19'1'-\ 

RolH •* .,,,,,r1 
ok •. r "" 

f'•r•&1 •o.,1ut.•c 
~i11U •1ut /;••IU 

MODULA PO&T& &T 

,·1a~"'" 

(CL.ICHâ trli..1X) 
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=> 7R' .,,; JUStas, o pescoço afogado n'uma ronda r r de tufos e crcspo.s, 01 hombros assustados 

\ • de se verem com uns bichos 1nveros1me1s, 

íl 
aimilhantes á hidra com muitas cabe\aS 

r '"' e patinhas - ficou furiosa e resolveu rn· 
.~'.:"'!-·'""-"' i par tudo aqu11lo com um chat Co .•• /11-
~ tti.·tl/ 

Empurrou·lhe as poupas do cabcllo 
para a nuca e o chapéo para os olho~ 
& •• Alal}âlor, carrt'gando-o com tudr 
o que tinha l. mào para não voar. 

U'etta arte, o chapéo, vi!!otO 
por detraz, parece que vae a 
despe1ar os enfeites, e assenta 
sobre o pescoço e a cintura 
de íórma que as senho· 
ras assi rn sym bolisam lin

MoNji' d~ :âbell'ne blandtt damenle a /nverosimil, 
dando a impressão de 

que perderam a cabeça! t'elizmente que a Ru'-
1ia parece intervir n'esta questão. com os seus lin· 
dos 1'10'Nji~s, que a moda auctori"a e o bom gosto 
realisa. 

Quanto ao mais: temos a mulher classica, a mulher 
esguia, a mulher illuminura, que -.e descre,·e com um 
tr.1ço finamente cfl.ml>rc, com a fimbria da saia a per· 
der-se no espaço, a enrodilhar-se-lhe nos pés1 para qoe 
se nio note a falta dos ca:thumos e appareça o iapato 
com fivella do carde•I do R1chclicu •.. 

Os no:,:sos modelos de Rcdícrn e Lacroix sào uma Jin .. 
~issima evocaçao do~ vestidos usados: 'lob Carlos Magno, 
no alvorecer da Edade-~ledia. 

A arte tornava ent!lo a sua feiç:io especial, sumptuosa 
pela influencia dos gregos bysantinos. 

Sob Carlos V os tecidos eram riquissimos, dourados, pra
teados, com desenhos de ftôres, ramagens e passaros como 
no modelo Lacroix, sob o seu fininimo tulle azul, moldando 
cm graciosos vincos ajustados as esculpturaes silhuetas que 
tanto podem0$ admirar. atravtz a historia, na linha casta 
du longas tunicas sobrepn<tas das filhas de Carlos Magno 

como na nudez da transparcn .. 
eia impudic-a e colln11te das 101 .. 
telles com que a Tallit n e a fe ... 
lir. rival da Staêl-a Récamier 
- passeavam nas TulheriàS. 

O nosso modelo La Po1le ri 
JlfrHN'1, que é em météore. n'um 
tom de rosa velho, enfeitado 
com mu$$elina pintada- mar· 
c:a nitidamente a revolta contra 

o Consulado e o triumpbo do Impcrio 
sobre as .. 11a,a~·i/lto1os ou /mJ>Ossi:·eis, Co· 
mo agora, o setim f1acido, os bo:-dados a 
côres, as applic.açôes em que o ouro, a 
prata. as lantejoulas e: os enb11cho11s tccm 
um papel prcpundcrante, a greco·mania 
deanatorada despertava o gosto :'t 
antiga gosando do soberano poder 
da Moda. 

CAtiLO.\ º' CASfRO. 

Ro« d• t1dl1 bf,,, 11r1, 

10-,,d a, I'"' lu odt 
lf"OIU'GM • 

NODA NAaC.41"'K 
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diuuth·et /r11011pho, e 
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,_ O ('resid~nü Roou11d1 
d cora do '''P"'"''' 

1-0 r4'i Pu!ro I ~ o uu ti/Ao 
d1so6cdknte 

1- A 111ll'411'0 da lnrl41ur• 
1'14 Alle.,,,1111."'1. 

ffr 11111.0 llos snu tl•,iru,tt'1 

(CLJCRt- os Cff.UtLEI nr.1,.n·ai 

Na A llt111anlta, ""''" nos ou/ros pai::es 
cltrístttos, a telebra(llO d" Nn/a/ coruli· 
lue t1 grande festa do nm10 e a /esin /a· 
mi/lar por e.rceltentia. Por 1110 oteasilto 
fa/Jn"câ u uma K1 a11dt' 9u1mlidnde de fJt· 
91uMJ boles de jan.NAa d.: •t'llw r mel, 
'"""' as JtOSS41 /Jorti.zs, '1fllS aj>l'f'U1lltmtfq 
t1'parad11s dunútos /ellos '""' ass11ta1. 
Por ie.res. es.us d.oen4tn sdo tari'<al11ros 
J>Olilicos, '"' graNtl~ parle njontlu aü 
a ossumptos i"""""âm1t1tt t o§erut11Jo 
a mais espinlttosa oriK""'"lidade. Rrprt>
dtt:imos, a littdo de tlfn·osidadt, alg-uns 
dos n1pe11:..·os modelos, tuja inlt11(ho se 
lyrir.t1 11110 /Jt1..ssnrd desf>erttbltla n~s 111 l · 
sos ltiloru. 



1-0 ,.,,uu Jr1111<c: Charles R'ux. 2-0 f'4:ftUI# •llt•lo ().;eaoa 
1-0 ll•,Or /r•H•<t~ lledt- F•ance 

A tru.4•1 •o l•cs do POJIO de nc1u•/U(IO "-º Rocllo do '"'"'e de Obit/01 
, - Vapgr Ili 1nHUI •ll~ma.o Pr1niu.,.1n Victoria L.uise otr•codfl oo ro~s s- Vo:pcr '-'-Unda 

eHJrottdo NO 1101tde dora de rcpa1or1Jo 
6-Vopor inrlu Oungar Ca\lle •lraeondo oo cot~ de 1Hrontara 

s; outubro. Meia noite. ContinUa Tantalo a car .. 
O Teju é um lago negro. rear carvão. Olho a cidade com \todos 
Ha um pallidiMimo luar coado por os pontitos de luz. Um céu cai do 1 Oes-

cirros de leite. trinço a vida n·e~~e céu d'infertno ... 
A espaços eguaes rustilha o trabalhar Sei d'uns olho1 que chorara.o por mJim 

cydopico dos guindastes. E uma avalan- Fecho as palp<:bras quentes. 
che de carv!lo rebota sem descontinuar * 
nas dalas 1onuro11s. Acordo. 

Por momentos todo o convez que a O sino de bordo badala quartcos de 

~~:m e~~~~c~e:l~r~~ ~~frª~ ~ct~~l~c lccdee~: 
brante se anima e pul· contro á .. ·igia do C3· 
lula: são os uhimos marote com o rumor 
pa\Qgeiros que chc- vigoroso d 1uma vaga 
pm de tena. Tratem a triturar·se em arriba 
tlôres, trazem cutoa, fragosa. A madeira mal 
trazem alegria. junta d'algum mo\'CI 

g de novo o convu range con$tantemente. 
fica em socego e tt luz Apegado á maciern 
abranda. do meu estreito col· 



ch~o sinto-me erguer 
d 'um bloco, e lcntamcn· 
te cair como se o meu 
corpo estendido assentasse n·um thorax moo~· 
truoso a respirai. 

E' noite ainda. Mar alto jã.. Tento esque· 
cer a Vida, ec.terrar o pensamtnto no lodo 
d'um 1omno Je morte ... 

Subito, com cstridor de cataclysmo, qualquer 
cousa ae despenha e parece desíazer·IC cm es
tilhaço• de crystal sobre o tapete escuro da 
caM11r. E o quer que é espadana e vive e 
arfa. R na meia luz que ,·em do corredor pe
los vltracs da porta, junto á epilepsia dos mo-
'·imentos '·ejo ?hosphorcjar e ouço que se 
transmuta o arfar n ·um silvo eterno! 

Arrlpiado, faço '·u. Coisa banal f Despe· 
nhou-se o vcntil:..J1Jr electrico do seu supp• •rte 
e continua no chão a sua vida: espadanar .•. 
Decidiu o pelotiquciro despcn~ar se, aprovei-

tando d .t""" •'1:'tmi111lo como cha· 
ma, agoniado, an balanço, o meu com

parte de camarote, agora moribundo de 
eojGo e .jazendo na _pr•teleira. por debai
xo da minha entre hmôts e agua de Apal
Hnaris. 

l<~steodo o meu braço nu 1 tacteio o bcr 
tão electrico. Entra o creado. Aponto-lhe 
o desastre. Ri-se e vae-se. \'ae·se e nào 
volta. E li 6.ca o ventilador a espadanar 
no chlo. ~laodo de novo o dedu ao bo· 
tlo de contacto. \' olta o bigode do crca
do. Olha-me, olha a hclice indomavel. 
E.acolhe os hombros, descaídos como um 
telhado de cha.let suist0, e vae·ae. E ou· 

tra vez n!lo volta. 
Este creado >.: um lnso

lentiuimo mysterio. 
De no\•O o tino de bor-

do badala um quart~ 
novo. Quuro horas da 
manhã E cu adorme

ço ao som do as.sobio. 

:\ eito, de um tra~, cm doze dia.a, e aos 
t;alg11es, este pdil-rnant~e de navio caminha, 
com responsabilidades officiaes (é um .c..·d111df· 
damj>Jn·, " que quer dit.er que leva ai:i, malas 
do correio e ~ um rapido) a S. Vicente, por 
onde apenas rot;a sem parar, e de11isando de· 
pois n'um mar de caldo alcançarà o Rio. 

A vaita é desde bontem fun1a, alterosa, 
lenta e accentuadamente, cnjoadamentc oleo· 
sa. Conheço-a jã. 

Tem o mesmo calcetamento por onde um 
dia caminhei aos tropcllões para o e~cah·ado 
ardente do Mindello. 

Este ~111-moutg-e de navio ~ o A·,,,,,z U -,. 
llídm li dll Hamburg·Arnerlka l.init. 

A lflnrh11,1·,·l,,,~rda Li11ü. agon. 
em concorrent1i>i am1gavel com a SNd· 
A>11~n:ta, ~ umil cc,.mpanhia hamburgueza 
:iiahida da PtUktllalln de t~-H e que cn· 
riqueceu á corupita com Bremen no trans· 
porte de emigrantes para a America do 
Norte. 

o primeiro navio da rarJ:tljohrl, à vela 
com ;oo tn'cue tempv escandalou1 ') tO· 
neladas, lev~va 4~ dias na faina lhm· 
burg Nc"·-Yo1l.. 1 que os vapOJ('S da li A. 
L. execuum boje em .5 ou 6 diu 1 

t t m do) paquetes :u;tuaes da /ln•IJl"l 
Amenl-u, o A'aiseriN Â'ltgllSIL Jlidor;a, 
tem de comprimento zq metros. Se qul· 
zessemos trauportar pot 
terra as :z5:ono toneladas 
que elle arruma, teriamos 
que dispôr, pelo menos, 



de 00 comboios com 40 
wagons cada comboio. 
Em cada camarote d' es .. 
se bello hotel tluctuante ha s6 um Jeito. Tem 
elevadores entre os seus seis andares, sala de 
gymnastica, restaur.snte automatico, pa!ma
-rimn . .li. para que a trepidação n!lo seja gran
de só anda 18 milhas por hora. 

Este Kõni'g' JVilheim, que vae agora na sua 
7. • viagem, e pouco mais de um anno deve 
ter, n~o tem bojo para tanto: dispõe apenas 
de tres andares, de duas ou tres cm;~s sobre
postas e de um telhado para onde dao ases· 
cotilhas dos salões e onde, como a uma a:o
lta andaluza, se trepa ao fresco da noite, quan .. 
do n'cste inferno dos tropicos ha porventura 
fresco. 

Equivale, realmente, na sua parte habitada, 
a um predío de cinco andares, desde a linha 
d'agua, mas só Jhe contaremos tres se o con-

tas as caras, iassos os 
membros , oflegantes 
os troncxos, faria sup

p8r que uma epidemia ali houvesse SO· 
prado o seu halito de peste, derrubando 
n'uma estorcida agonia de dia.urheicos meio 
milhar de romeiros em mercnd:a. E d'entre o 
noj0 - oh ! maldito Deus !-swrde aqui e ali 
um grupo ou outro que conframge o coraç-ào 
até ao arranque dolo1oso daS> Jagrirnas: na 
tira de lona d'uma cadeira de viagem, uma 
triste e acaveirada mulher apicrta ao peito 
chupado uma crcancita d'olhos megros abertos 
come. n ' um espasmo. E é li mda a pelle da 
creançae o s~u olhar de mortinht0, fundo e de 
velludo. Sobre os joelhos d'esta mulher outta 
creança repousa a cabeça de termíssima galle
guinha e o seu corpo de adolescemte emnge do 
chão onde começa o seu abandomo -:Je flôrrnur .. 
cha, como na Alater Ajlidoru111 àie Bouguerau. 

No ouosi4o d.e lorg-4r 

siderarmos a põ.rtir da coberta tolda
da, onde á pôpa e ã prôa a miseria 
emigração fermenta como n'um pateo 

de sonho no acogulamcnto de iOO infeJi .. 
zes que a Hespanha e:xpelle á Aigentina 
como escoria iasustentavcl e inassimi la
vel. E' esta a 3.• classe, d'onde, como 
do inforno. emerge o palacío encantado da 
1. ·, com os seus sons musicaes de paraiso 
e os seus anjos de branco e grenha de 
ouro. 

N 1um dos dias de maximo balanço. en
tre restos de comida. trouxas e vomitos, 
o abandono de toda essa infeliz malta, 
~stendlda. acaçapada com os corpos ar· 

rumados uns aos outros 
n'uma modo1ra de irracio · 
n'-.es e n'uma promiscuida· 
de de lagartas, macillen· 

E' , pois, entestaodo em duas das 
suas frentes com este !)aguho de hor
rores que, 1\0 hotel em que moro e omde 
aos tJrnbos vou, a .. ·ida rica pullula emtre 
SZ;lôes e pompas. 

A ICm das duas cm·es 1 que represen'ltam 
duas ordens do cabines 1 com corredcores 
atulhados de maias. no andar ao rei~ da 
coberta dos miseros ficam mais camar<otes 
e a casa de jantar, na sua brancura fri
sante, com as suas grinaldas brancas, caue· 
brando a lisura das paredes brancas e~ co
lumoas caneladas, aguentando o trecto 
baixo crivado de lampadas clectricas. 

No andar superior o salão das feM:tas, 
o salão das senhoras, o 
salào das "Creanças, tudo 
arranjado n'urn imperio· 
sinho sobrio, de estofos 
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te$. 
Arrumam-se, ve$tem

se, banham· 
<lC, comem, 
refrescam· 



se, dan\·am, cantam, di· 
gerem, dormem, amam 
mesmo os que para isso 

trouxeram apetrechos - 270 
passageiros df' 1.' classe. 
N 'estes 12 dias de viage m 
compartilham todoll dn mes
ma vida opulenta, todos, mes
mo os que como eu v!lo n 
uma emigraç!lo forçada, e 
como eu aormem desconfor· 
\avelmcnte e n~o vêcm Jusei· 
ro no tenebroso céu da sua 
triste vida! 

Empilham-se, definham. 
apodrecem , choram, cantam 
e riem tambe:m lCOmO C pOI· 
sivel?) quiçà tambem consi· 
gam amar (os desgraçados!) 
cêrca de ;oo passageiros 
de 3."' classe, a ouvirem 
como n'um sonho d'in· 
suho a fanfaira que em
bala a digtstão aos ri· 
cos. 

A meio da viagem, 
que111 no habitual pas
seio pare á pôpa senle 
trespassar os toldos que 
abrigam essa conscnia 
humana de mi1eria un: 
quente e nauseabundo 
retido que nunca mai! 
esquecerâ, como nunca 
mais esquece o que rcs· 
suma d'uma jaula porca 
de leões ou de tigrtt. 

E otre o inferno onde 
fermentam eues vcnc;i .. 
dos, porque lhes faltou 
a escola ou porque lheil 
faltou ~ pllo, ~e o téu ~ 
onde v1ve
mos,n'uma 
abundan-

ria de gelados, com
potas, batatas e sala. 
rnaleqwes, os mais ap· 
l>arente111ente felize~, ha 
pois o traço de uni~o 
d'esse .arrüto. além do 
compam.ilho do me$m.o 
vasculetio sobre as mes
mas omdas soberana
mente desdenhosas e 
portant10 do perigo 
commurm' 

E airuda o perigo nio 
é comanum. 

Xo <eonvez superior 
ha t.! ainchas embarca
ç<>es delbruadas de ftu
ctuadoues,podendobem 
levar caida uma oitenta 
nauírag1os no episodio 
sempre proi,·avel d'um 

naufragfo. 
A' pôpa e á prôa, na e°" 

berta do chiçqueiro humano, 
só vejo -l baliieiras, uma d'el· 
las mesmo m1anca de fluctua· 
dores. 

Eu sei qute s~o todoi bar· 
cos de comnnum emprego e 
que o terro1r, no momento 
proprio, arrcombarâ grades e 
devorarâ esc:adas, mas antes 
que metade rdos joo miseros 
cheguem ao . cimo salvador 
onde pendetm as r 2 em bar ... 
caç(les, as ..J.1 que lhes estào 
ao alcance tmais rapidamen· 

1-P.H d ,,,,,,u,. o VJ"ar€m 
~-F. Gav'"' o""'" co111pon/l,iro 

1-0s macll;nistu 



le leva1ao.ao fundo e á felicidade ... 
vaírados. 

A vida rica a bordo é n este barco alie· 
m!lo feita de muita$ refeições, com muitos 
môJhos. muitos biscoitos, multas batatas e 
muito aborrecimento. Tres refeições Corte.s, 
tres refeições fracas, musica 'res vezç~. 
Por veies annuncia-se baile á noite e dan· 
ça quem quer, por vezes succede que mes
mo sem annunclar entramos todos a dan· 
çar mesmo i;em querer, o que com a severi
dade dos trajes de soirü • • é quati tragico 
de comiço 

No 1allo de fumo fofo e ensombrado todo o 
dia se fuma, se repassam cartas, se bluphcma 
e todo o dia jorra. como de inexgotavel ma
nancial, para o bojo sem 
fu,;-fo de allemães (e 
portuguues ... \ rubros 
cerveja em bicas fres
qui!S1mns, uma lo1ra 
dcsbotadnmcnte loira, 
outra escura como ca-
fé. 

Peln que respeita á 
vida social ninguem se 
entende. Eu que já fal
lo allf'mlo vae em trcs 
dias ( ) e que, dispondo 
só d'um ouvido uti!, e-_s. 
se mcimo ac arrenega 
com o allem:lo que es
cuta e ucuta mal, eu 
reapondo invariavelmeo· 
le em hespanhol se me 
íallam cm in~fez e tltu· 
b.:io ""'' lã ... lã se é um brazileiro que 
ce me dirige cm portu· 
!;:titz1 O francei por em· 
quanto 16 me tem servi· 
do para um hocnem de 

Corfu qt"' 
aqui viaja. 
incognito e 

que só comprehendc o volapuL ! 

Comnosco navega a princeza de 
\V .. . , escandalosito bcrlinez de ha 

ann..:> e meio. E' sua alteza uma opulenta e 
luxuosa creatura d'um bloco clcgantissimo e 
andar bulcvardciro (como já diz ensinado por 
mim o homem de Corfu) e p;ua. quem deve 
ser tortura cruciante o ter que entregar tão 
e1plendido corPo á mo6na velhice, a julgar 
pelos olho; de saudade que ella àtira com 
compota i juventude. 

Honra a meta do commandantc e Deus 
seja louvado com grado.soe principesco appe· 
tite. 

A uma familia argentina formada em th,o· 
ria de trcs rccbonchudinhas senhoras e meia 
chamou um seu patrício: •'Jllt~t>s de 60/a-. e 
clle e outros Já vão debicando como púdem 
(e a miude com bicadas ruidosas de pelica
no•) noA queijitos ftamengos das don.iellas que 
ind'assim nlo são tão flamengos como a mam2, 
que é de resto menos queijo e muith~mo 
mais bola do que as filhas. 

A trcs allemãs muito frescas e sadias nao 
se distingue, apezar da saía curta ••• na.«> se 
distingue a edade. Tanto podtm ser filhas 
como mrtes. Sào um dos enigmas de bordo, 
nlém do meu creado ... 

Uma dama ha que parece ter aido das 
camelias, e que depois de jantar J>h~eia mui· 
to, a passo bem pousado e largo. Depois de 
muito andar trepa de ganglo aos cimos do ho· 
tel onde todas as noites gente vae espreital·a 

1-A /Jort/4• GI UI/• 
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-acorren
do pela es
cada oppos
ta à que ella trepa-para a vêr solu
çar como uma hyena. 

E• sempre á mesma hora um dos 
espectacuJos mais conconidos de bor
do. Desce, depoia de bem soluçada, outra , 
vez ao du6 do passeio e com a primeira pes· j 
soa que topa e csti pelos ajustes, fuma, con- \ 
veraa, joga a sardinha, e ri! , 

Nao tem nacionalidnde definida. El ia pro- \ 
pria confessa arqueando o sobrolhõ glabro \ 
que ae nã.o lembra já como a perdeu. ~ 

Um americano do none garantido, millio. 
nario junior, anda sempre, com meneios de 
girafa no peseoc;o esgalgado, dois pasbOs a traz 
d'uma americana esbehissima - o ma is am
phora que uma esbelta mulher o pode ser -
e que ele longe, ao fim de qualquer sala tem 

L 

o definido aspecto d'uma estampa de amt
rüa" 6~aNI)· e ao pé toda ella nos surprehende l 

e desola. com a pelle nervurada como uma 
petala de rosa chá oa tristeza de adeantada 
murchidlc. São uns isolados estes ,·011kus; 
o mesmo tic os tem horas inteiras a enruga
rem a testa um ao lado do outro e silencio
sos e murchos como cegonhas. 

A quem no Mr~ descança na lileara da• 
cadeiras corno n'um sanatorio suisso de 1ysi· 
cos, quasi deitado, o olhar nostalgico pou
s.iodo no horisonte buliçoso, acorda n miude 
o passeio dos atarefados. F...ste passeio é por 
cadn 25 voltas de uma lcgua approximQda· 
mente. E os atarefados s~o os mc.smiuimos 
sempre, como cm certas ruas ha gente que 
se vê passar ás mesmas horas. Senhoras de 
mahn~as pendentes, enfiando as luvas como 
quem vae ás cempras caras, e se a calma o 

1-A bordo: Co"'o u f>olSa • nda 
:1-0 t•lao de l>ord4 

permitte impondo o cba)Xu cm lumado, ou 
se o vento o exige a t"rharpu ondulando a 
dar-lhes vaporosos panejamemtos de cheru· 
bim em tectos ricos. Dos c:avalheiros com 
furia de paucio n:to se fala. U la quem vã de 
Lisboa ao Rio ... a pé. 

Buli\·am creanças, chilreann sempre crcan
ças. Canarios pipillam. Um cãto ladra. Passam 
carrinhos êe berço. E ou•indlo uma distrahi
dissima Jinut~·,.Jdrlt.en. esquectc o lloysés de 
rendas onde um bébé todo ·de leite chucha. 
t.ão im'ariavelmente uma teta • preta que o scl· 
vagem de Coríu, no dia doil!do da passagem 
da Linha, encontrando o Mo,Ytés perdido cm 
cima d'um cesto de papei!I, foi tntregal-o à 
lacrimosa creadita pendurado n'um dedo pela 
argola da chucha de bonacha .. 

A• hora do crepusc-ulo e moite adeante o 
1 drf1mkc1t rala como uma cigrarra no estralc-

jar das faiscas a saber 
do mun,do e a trocar 
com o :mundo as noti ... 
cias do imundo. Por elle 
tivemos duran.te os c-in
co priimciros dias de 
viagem 1noticias da Eu
ropa, de •... Sofia, e ago· 
ra de ttodos os paque
tes que cruzam no lar
&º Atlamtico e que n3o 
vf.mos, mem nunca vere
m os, warnos sabendo 
s.:m crrO> d'uma leura o 
nome dlos passageiros 
que là •'llo. 

Do va.ipor em vapnr 
passandco palavra no tra .. 
ma pre1\•i,t• • t.los seu~ 
rumo~. lrlttde as costas. 
s.ão u~i1m anWJunciadas 
as granMcs tristezas da 
Terra. 

A horkls certasha quem 
mcthodiccamente suba :&f'I 



7urnsoal, !t. sala 
de gymnastica. 

O gymnasio é 
.lqui todo me:anico. Mais parece uma ofticina 
de torociro bem provida. Assim que lã. entra· 
mos e o s/r..J.41rd faz zunir a electricidadt:, 
•gora o vereis, sa.o apparelbos com gestos 
bum1ni11imo1 que nos empolgam, despem-nos 
o casaco, põem-nos em tremura delirante os 

musculos todos, fa
zem-nos jogat paus.a-

r-A Jtor• do o/I ' - A ~ordo: A ~~stc 

damente u aniculações, e:stiraçam-nos os bra
ços, bifurcam-nOI n'um selim, selim tão ma
ciamtnte movediço como se um garboso gi
nete Sl>b elle resfolegasse, e, mctteodo-nos na 
m3o uma argola de couro, põem-nos a galo
par, a trotar, a ~onhar. a entropeçar, a cair, 
a montar de "º''º até que nos desmontam ••• 
e uma nova machi na nos percorre a espinha 
em maa.aagcm vibratoria intensa e outra nos 
pesa e registando automaticamente esse pero 
''este-nos o caaaco, mcttc-
nos uma etiqueto. na cartei
ra •. • o põe-nos fóra 1 Tu
do ao torno 1 

Eu tenho um lindo por
quinho e um fedorento 
camarote - o 94 - n'uma 
das """ do prcdio. de 
fórma que ímpossivel se 
toma (Hsim que umas 
frangitas Je,·cs encristam 
e bordam a vaga arul do 
mar) abrir a vigia 1cm que 

os lindos bor
dados de f6ra 
se venham es-
tender, em charco, sobre o sopbà do quar
to. 

N'e:ue camarote jã encontrei in.stallado, 
'•indo de Hamburgo, um hespanbol na pri
mein investida bisonbissimo e agora meu cons .. 
picuo e alacrc amigo. E' meudo, apanarado, 
rom o bigode rapado 
dos dois lados meio 

(C'LlCOtl D& AUlALOO YONHCA) 

centimetro para dentro da commiuura dos la
bios, de 16rma que lhe fica sob as ventas do 
agudo nariz uma sympathica, densa e espetada 
escovita preta. 

Aquando desenjoado é o meu visinho hcs
oanhol do 9-1 vivito, imiouantc, bem latino, 
mas de calma conversa e são conceito. i;ala 
allemão como um allemllo e hespanhoJ .•• 
como um ponuguez. E' um catalno com dez 
onno$ de Sc1lim e vinte e cinco de velhice. 

Passou, pois, o 9.J, lo· 
go que cu n'olle firmei 
bandeira, a ser um cama
rote iberico. O que sem 
alvoroço nós proclamamos 
ao pedir ao mcllcnto e 
porco sln.<•ar1l que nos 11cr
vc ur~enda nos de.spCJOS 
e na collocaçào d'um ven
tilador clechico. N'ctas 
Península como na ou· 
tra • .. abafa-se. 

Aft.....,AJ..00 FosFottA. 

(lonlinJJa) 



Ca(ada 11n1 t'oulos t/Qs Alfiireos ~ Ga1f1111ra, 
dqs H'S, IA/'U B11rgos e 111ar'JHI':: dr F11w1I, 
/Jt'cJ.t imo a Ct11!rl/o Brant'o, pron11J:•irfa /do 
dt'sllnrlo rarndor /ost Lopes JluYKOl, e 911r 
lol a /Jatláa a ttl(â grossa de mai.s tomjJlr!os 
ns11L!t1do.r n:nlisn1/a ullimamenle, 



Esta pJuJto,rroplu'o, 9w: l'f<.i umo i-dto d1u pittoreuas 
a S. A. Jl. ~ princlpe O. Lui: Filipp~ umo caçada 

fil 
/ oo crocodilo, por oeca#4o d1J sr.a viar~m d Ajrica 

--~~-m-.-r-~• 4 ,;,._,.,.O,;,.•~'"' 
O que foi esse Alto Dande. de que as nos· L e nobre liçào nos ensinam hoje a philosophia 

sas photographias apresentam alguns dos mais e ~ das. sciencias naturaes e a philosophia da his-
pittorescos aspectos ! Ha pouco mais de um se- tona. 
culo, antes da revolta dos Dembos, era uma das f: A vida renova-se, porém. constantemente; a 
partes especialmente famosas e celebradas de ~ ..::::..! cada passo rhurge, na mais betla e admiravel 
Angola. Depois decahiu, como em Afric:a teem ~ _ ) expansão, com uma admiravel e invencivcl ener
decahido a maior parte das terras que repre- C ~ gia, perenne e immortal, da propria morte. E 
sentavam tradicionalmente os llorões mais bel· !;:;i .... _ J esse espectaculo eterno, de tão assombrosa 
los e gloriosos da nossa vasta obra de explora· ~ grandeza~ de tào maravilhosa suggestào1 é o que 
ção e colonisaÇào; como decahiu, porventura G ~:. inicialmente devemos abrir os olhos para con· 
ainda mais tragicamente, essa [ndia epica, que ~ temp1ar, a fim de tirar d 1elle a coragem de 
foi o mais luminoso braz:to de uma historia de combater os desalentos e as tristezas da nossa 
heroismo e audacia como ainda o nào escreveu , ;.....:i -..::::. vida individual, insignificante, que constitue 
desde a antiguidade, qualquer outro povo do t apenas um pormenor mesquinho do universal 
mundo; como, afinal, tem decahido tudo n'este ~ ~ turbilh:to vital. 
envilecimento mizeravel dos tempos. %:. Foi grande o Alto Dande; á sua epoca de 

Cumpre·se assim talvez uma lei historica, mas ~ grandeza seguiu·SC outra de decadc-ncia; e agora 
s~guramente uma lei biologica. Todos os or~a· -<; renasce para uma nova edade.de li.songeiro .flo-
msmos, depois de attiagirem o grau mais ele· ~ rescimento. O Alto Dande e hoje, effcct1va. 
vado de desenvolvimento de que podem ser na- ~ ,.mente, um dos mais importantes nucleos agri. 
turalmente :,~1sceptiveis, entram n'um periodo colas e commerciaes da província de Angola. O 
de scnescenc1a, que se prolonga mals ou menos, 1 café e a canna saccharina s~o as suas duas cu l· 
e que acaba pela morte ou por uma restauraçào '\ turas preponderantes e essas s!lo das mais ricas 
de forças, que lhe asseguram a revlvesccncia. ~ V, e prosperas culturas das terras tropicaes. 
Tal éo regímen evoluti- A palmeira, que na 
vo fatal, que na sua alta G========'...:G::; ~ j Africa nasce no deserto, 
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ler experimentado já o assombro da 
•ua imponencia e sentido a impre~l\o 
do seu encanto, é que p6dc conceber 
o que é essa terra tão prodigamente dotada pela 
natureza e póde fazer uma idéa do que a:.0 1 em 
primor de belleia, as Jl)argens do Dande, que vac 
duaguar o'uma graciosa bahia, ao pé de um pro· 
montorio que separa Angola e Congo • .Em poucos 
panes de Afric... poderão contemplar.se mais nota· 
veis acenas F-aiugistas. 

O Alto Daode, com uma população de mais de 
aete mil habitantes, e constituindo actualmentc um 
concelho do d1stricto de Lt>anda, divide.se em du.u 
povoações: Caxito, que é a géde, e Sassa, e tem 
sete sanzalas e tres sobas. Estes chamam·se Capei· 
xe, Cacoria e Gimba. Os nomes das sanzalas s~o 
Caxingi, Qufogugi, Quimaria, Maznza, Uapunga, 
Sorylo e Mussunge-Apanzo. 

E' hoje, con:o já dis.sémos, um dos territorios 



angolenses de maior acuvidade agricola o, 

NajauNd1 r~Mlallva: Senjos (•nlllb~I) túnn~stü:ados 

6·~~.:... l. A Modernamente, o terror da Africa, 
d'essa .\(rica M) ~teriosa. por aanto tem-

., po considerada uma ten-a de ma1diç.ào, 
tem .. se desvanecido, e hoje, - depois das travessias 
dos exploradores, e, principalmente, depois dits nu
merosas em.prezas que o capital vem desde annos 
fundando d'uma a outra extremidade do continente 
negro, para arrancar, em uma parte, o ouro das 
minas, para a:aroveilar, em outra, os productos 
agricolas do solo,-jà ninguem receia vi1ital0 a. Pe!o 
contrario, alguns dos seus pontos começam a figu
rar no programma das viagens de recreiu, a ser pre
feridos pelos turi$tas mais ambiciosos de precorrer 
caminhos menos trilhados e contemplar espectaculos 
novos. Estabe!eceu·se mesmo a moda de ir fazer 
batidas 6 caça grossa em Aírica, organisaodo-se 
para esse fim expediçõc~, e ainda ha pouco' dias, 
por aignal, um curiosiuimo livro franctz, nO!li con
tava apaixonadamente as g1oriosas proeza• cinegeti
cu de 71·ois amúts de rltnsse au Jffo~aml>ique. 

Na.o t..ardará muito, pois, que a Alrica se torne 
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os aspcctos interessantes e curiosos, tanto 
da provinda continental, como das nossas 

ilhas e das nossas colonias. Sabemos que os nos--
1os esforços n'este sentido ,,atriotico tem sido bem 
acolhidos, e por isso pencvcramos n'ellcs confia
dos de que ó tambem um 1crviç-0 que prestamos, 
e um assuinpto interessante que fornecemos aos 
leitores. 

Nao é a primeira vez que nos occupamos da 
Africa portugueia, e até 1e o nlo temos ícito mais 
amiudadamentc ê porque 01 documentos graphicos 
nos tem feito muita falta. As magnificas e curio~ 
sas photographias que hoje inserimos, de .. 
vidas a um dos nossos collaboradores phcr 
tographic-.>s, e inteiramente ineditas, nào 
abundam . 

.M11r-r~10 do Rio D•,.d~ ti• Cf•=~nil• TeNlalivo) 
(CLICHih DS }o;~\'88 K MKLLO) 



Bai.:eo rdnu1 dn:u/tJdo pelo tr. 
NaYciso Cosi,,,.iro d4 Cosia, 
pension./.Jla dQ &Jado na 
Stdtsa, e of/erecaoo o Sua 
Mareslad" .El· Reipor ()cca
siifo d'! .ma ~isaa 4 Rn1ga, 

polrto d,9 Jq114n ,,,,.lisJo ,,. ... 
N=~~0r f:'!';;/;: r~~e;:s::; 0 

r4prt1d,ai,,1os 

A sr.ª D. iJ/aria Ara,,Ues, esposa do di-s
liuçto escriptor sr. Hfe#teleno Al'·On· 
tes, lrte a (toa e delucodo lemhro?t(O 
de renas.:er, com 11it1,;Ja arte e opu· 
rodo ;-osto, os velhoJS typos dos .,,os· 
sos tn('rln de Arra~1)•(J/IOS, tiio 1m· 
mereçtda-.ettle obo,,1do1rattos " 4S• 
queddtH. Reprod":úxnos hfl/e um dos 
~raciosus modâos 7111-onttf'1l/urodos 
pnr nguella ·iltustn;: dama. " 9ue 
revelo. ''º fi•1t11a dJa co .. 1posi'çlo e 
no d~r<urltt sob•·iedaade decorntiva, 
9ru o cnlor"/.o wr*1gado rcol-(a, o 
toknto e o Ye(/uÚtltlde,a snturçlJ.o nlhi!· 
liea que a talentosa artista p6; n4 

sud 06'1·a 
0 U/Jele de (/UC da.#'U>'1 O f>holograf>hia. 

pn tena ao sr. co11d4 de SalmtoS4 



A visita de um deitroyer bra.zllelro 10 reio: O •Panl•. (>r1m:1'ro b1,.,,•eo d~ gu~rr• 
do proçrom,,111 n0&111l d• 1906 

(CLICtd:s DB IBNQt,.11$1,.) 



1!.LUSTRAÇ.l.O PORTUGUB'-A 

Os PHA ROES 

Os PHAROES nos RE1~ 

Os pharoes B. R. C. 
ALPHA 

SÃO OS lU:l4HtJR€S E DE MAJOR J"OU!i:R 
11..LUMlNANT.& 

Acetyléne 
dissous 

B.R.C. 

Jllumlnação 
incomparavel 

~ -o 

11 SERIE 

Melo sec nlo dle snccesso 

ESTOIWIAGO 
O El ixir do 4Jr Mialhe 

de pepsina conctntrada faz diigerir tudo rapidaiment.e,.. 
GASTRALGIAS, a>YSPEPSIAS. . 

A'r;enda 1m tadat a$ PharmaciaSi é.e Parfogaf at do Brazl11 
P ha"maci& Y IALHE. 8 , rue Favan. Paris 

•F AI N EU F • VENDE-SE EM TODA z-------
~1:1,~}lO~;' ,.~tI~~1} ctrU6r.~'8f..J ~~ A PARTE =: _ I 

===+ - ll 
Boas Rodrigues & C.ie O. 
67. BOULEVARD OE CHARONNE 

CONIPRENI AS 

Sedas Suissas 
l'-'J•m •• • mo.tr•• d•• 

no .... SEDAS llOVIDADE8 
•m pHlo1 branco ou r;:ôr1 de 
fr. 1,20 a ,,.. 18 60 o metro. 
e ~:f:~11~~h·!::,.,:,~ • ::,~~71:. 
chllfon, "'"· para tol,.11 .. d• 
11• • • clo1 de caeamenfo, de 
baile• de solrH •, a-~slm como 
,,.,.. blu•••, forros . <'l.:. Blu
••• o ra• tldoe d • c•mbr•I• 
e S41da bord1td • . 

Ver1CIN'llO~ as 11()~11.S sedas j!!lt:Ul
t idll.§ s-0Hda<1 dl~l•ment• ao• 
coneumldor• • 'e franca• de 
porte Jt domicilio. 

SCBWEIZER & C.0 

Luoorne ~ (Sulssa) 

Exportf!i~lo <1• ••~•• • 

PAR/S I 

AuEN•rg EM PARIS: CAMJLLE LIPMAN • .26, RVE VlGNv .... 

~oc1edadde anon,ms. de 
re.sron$abliilidade hmitada 

~~~~~~~ 
br6irinho (~Thomar), Peno. 
<o e o..al o4'1!erm~o (Lou. 
r;ã). Val!o lt!aior (Alb&r. 
•• ga.-iaH-Velha). 4'4' 

Ender. tele~s:r . : L~tNxi, <-tm1· 
~'rnli.ia 1'1 addo.Pfa,W-fbrtu 
- t~•'-1""4. !\)<. telephon. ~o8 
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:i,7~,: .. · 1, • ;. ·,\: 26, Place Vendôme, 26 
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O MELHOR ALIMENTO 

ffrapêº=nuts 
Alimento moderno para crianças e a<luho~. A melho r e mais 
IC\'C ahmcnwça.o para ser tomada ao almoço. ao lunch e á ceia. 
Todas as pe ·IOit! que teern excessivo t r:ib;dho intellec:tual e.le
vem tomar este precioso prcnarado ahment.ar . Ntto prrrisa tt~ 
u:ri~•ad,,, Vende-se em pacotes de 300 réis. 

PEDI EM TODA A PARTE 
F.lle vos reconstituirá as forças perdidas, dtrndo-vus idé:i11. = nova"!, boa di§posiÇào e melhore!t digc!lti')es. - -

~:;~.-.~;· .::~!,~/1·~;:'.:: ~ +~_; ~PARIS == 
~~JE "'am1·110 '-1 : ~ ~ V Daniel Filippe dos Santos Junior h 
LIT 1 ERARIA '"''"""' 

lllli Manuel de Freitas Lima Espinheira ~ 
A SUA rtOA 

l'c.R 
l,,,.. J ..1,- .,, ,. 

Enrad,-1" ro, • , ••• 
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Concurso de 1909 O g l ecu o 
ORGANISOU PARA O ANNO DE 1909 UM NOVO CONCURSO, CUJA IMPORTANCIA E SIM

PLICIDADE SÃO SUPERIORES EM TUDO ÁS DOS CONCURSOS ANTERIORES 

Eis o plano da importante distribuição 1 Além dos premias deserlptos 
de premios : haverá mais 

l de 5:000$000 
3 de 2:500$000 
4 de 500$000 

10 de 200$000 
10 de 100$000 
50 de 20$000 

100 de 10$000 
350 de 5$000 

em inscripções 

" em dinheiro 

===i•c:::== 
Esta distribuição deverá realisar-se 

no fim de 1909; será publica e presl· 
dlda por eommereiantes, lndustriaes, 
arUstas e pela auetoridade civil. 

4:000 PRE M IOS 

REPRE.SENTAOOS POR OBJECTOS DA MAIOR 
UTILIDADE PARA TODA A GENTE 

Total 4:528 Premios 
bl"'" o ,.,.. 

e.Iro l"""'la(O dr 
U.1D &Qlio) .. U. YCllll 

d.i.11 a lrikld.,lr 
fulura. Cotl«,:a,o-..o 
ll& 'f<'MU ra1!1 '™"'• 
la •k rou1 <)n, " 
lt'r <'I ~ tllr 111~ 11111 

m •·lu ('aml11h•1 p1,. 

llllllr••lll( ra a rortnn~. 

ORTU 
~~~ 




