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Jlsslgaa111ra da "llluma;lo Por1119utza" para Portugal, ~ ' 

Por =~:::-º&&i"::~~i~t t fümnha ~12gg ro; . 1 Elt.ISeioTsecoutoMde sAuccGessoo 
trimostre.. . .. 1$200 

Jlnlgnatura <oniuncra do "St<ulo", "Suppltmtnto liumo· 
ristl<o do Sttulo" t da "lllumaç;!o ~orrugutza" 

Ant11~0/, eolonlo1 ~ /fnµ,,!Ja 

O E/lx;r do Dr Mlalhe 

Por • nno . . . ..... . ... . . . . . .... ... . 9$000 r-él & 

de pepsina çoncentnda faz djgerir tudo rapidamellb 
GASTRAL.GIAS, DYSPEPSIAS. 

ee~eatr-o 4$000 
trlr"'ne&tr"E!t. . .. .. . . . • .• . ... . .. 2$000 

A'oanda em todas as Pharmnclos da Portugal 111 do Brr! 
Pb.armacie MIALUJ., 8, rue FaVArt, Paris 

mez: (em L isboa). . . .. . 700 

Agencia de VIAGENS 

Ernst George 
SUOOESSORES 

VENDA OE BILHETES OE PASSAGEM EM VAPORES E CAMINHOS OE FERRO 
PARA TODAS AS PARTES DO MUNDO 

SEM AUGMENTO NOS PREÇOS. VIAGENS C/RCULATOR/AS A PREÇOS REDUZIDOS 
NA FRANÇA, /TAL/A, SUISSA, ALLEMANHA, AUSTRIA, ETC. 

============1 '*' i============ 

Viagens ao Egypto e no Nilo. 
Viagens de recreio no Medíterraneo e ao Cabo Norte 

Cheques de viagem. substituindo vantajosamente as cartas de credito. 
Cheques para boteis. 
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Para encadernar a 

1 LLU STRÀÇAO 
PORTUGUEZA 

Já estão á vendn bonitas : i 
capas cm percaline de ~ 
pha1~tas~a para encnd~rn:u ~ 11 
o primeiro scmesln.: d e:,te ~ 
anno da l!!us/r(l(/10 Por/11· ~ 

gueza. ~ 
PREÇO 360 RÉIS ' 

E1wiam-se parn qu::i.lqucr ~ 
ponto a q uem as 1•equisi· ~ 
tar. A iiuportnnda póde g 

l)cr r<:meuida e 1n ,·nle do <.urrei,, ou seHos cm c;arta n:gii;- ~ 

tada. Cada capa v;te aco1np::rnhacla do i nclice e froanespicios ~' 
respectivos. 

Administra<râo do SECULO LISBOA l 
Agente em Paris: Camille Lipman, 26, N1u: ln$1um 
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~~~ ~ Quem qui· ~ 

lriiii~õiii:t ~ banho de 'r~~d~~~:0"":, 
realisar. antes do banho. o mais lin

do passeio de tres horas que alguem po.ssa 
dar, raz o seguinte : lar~a de V emet, pela 

manh.t\, n'um automovcl: galga uma re· 
~-,:Ir' gi llo montanhosa sobranceira á parte 

~
~ mais bella dos Pyreneus; cn lra no tetri· 

\1.' co desilladeiro de Pierre· Luys, estreito 
e proíundo. cuja entrada inícroal lembra uma gra· 

.. nm.l de Doré; aprô\'Ci ta a ocra!\lno para ter 
~ um;_\ scn~aç!'to forte e. acabado o pc!lladclo dan-

tesc1>. corta 1.unindo uma grande varzca ícrti-
1i~s1n«t. ao «abo da qual. por entre as ar,·or('S 
q.1e l:ldei~un o caminho, lhe apparcce de rc· 
pente. n'um aho. uma íortalez.a de muralhas 
~~J.ntese"as bordadas de ameias. que: o 
wmpo C'restou. e dominada 1>0r nuincro· 
$AS tC'lrtCS. cujos telhados de ardosJa bri· 
lham impo nentemente na luz plena do 
cfüt: Carc;u:sone: 

•• • Carça~~onc o a mais sug· 
~e~tiva rcsurrei«,'!lo da feudali -
.J.1de militar e \'io1le1-Le-Duc l 
Jilinnava nQo cxistír na Euro· t_ 
;ia um c·onjuncto t..1'0 fonuida· 
nl e LlO c.·om1)1eto de defezas 
dos s«ulos xr. xn e x111, um "" 

c.·omlJlO de esrudo 
~ .' tao intcrc-~~ante e 
{ ~ uma ~ituaç!'lo mais 
~ \ pmoresca . 
.,(."'\ Eu jl1 a co· 

\'"..J 
r 

! ' 
1 11.•~~ 



1-A t'am1nh•1 d~ C•r«•••u1c: a e11trada do du61adeiro 
de Pi"tre·l.uy1 .. 

4-A c~ch:; ~:r~.~~~:!en: '~~~·~.~:.:~1~i~ei~e do Aude 



A porl:\ do A11de na. c:idadcl fa 



.Z.Jf? 
lo condal. Devo dizer que. a 'J);~ 
partir do SCCt,110 xnr, no reina-
do de S. Luiz. as pedras rectangu· 
lares apresentam maiores dimensões, 
e Q\1C com l"ilippe. o A11da::. appa· 
recem nas pedras aquellas saliencias 
chamadas bossagcns rusticas. 

Ao mesmo tempo que nos apon· 
tava estes detalhes, o nosso amavel 
ricerqne ia contc.mdo as sangrciltas 
façanhas de Sjm:'\Q de ~ronforle e as suas luctas 
co1n Ravmundo de Trcncavcl. senhor de Carcas· 
sone. obrigando·nos posith·amente a assistir ao 
tropd da peo1)agem do conde de ~lonforte arre

mettendo-como n'um quadro de 13outet 
de Monvel- pelas escadas de assalto e. no 
meio do reboliço, levado na onda. o vulto 

~l 
.r :)~ 

scilui11ante de algum homem d'armas agitaudo 
convulsa1nente uma auriflamma esfarrapada . . . 

Em CarNH;~ooe, o trabalho da imaginaçào ~ 
fortemente coadjuvado pela inlelligente reconsli· 
tuiçào delineada por Viollct·Le-Duc, por'que 
o nosso espirito encontra assim uma mise· 
en-sâ:m: urnis perfeita e sugg-cstiva do que 

se aqueHes torreôes 
estivesse1n dcsm tn · 
tclados e se perrn't-

1-A porta do SénCchal. -i- A poru. de Narborme . 3-Aíl torro dó l lofoh o f' .\lipadre. 
4- ÇarCàsS.011e \·isia dll. porlte SoObie o Aude. 
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~~,.....~ 1-CaH.•-..onc vigia do nordti:.tt'. i-A IOflt' dflJu~ti(a 
'\\ nece,'.'lt·m C'.'lbarrondadas as \'t0 1lws muralhas. 
1 Corno a certa altura pa~s.an<-m por no!'= dois 

~~ n·lhoh·" l·ooduzindo uma long41. c~~:ac-la de· m:10. 
o nt)Sllo <'Ompanheiro aventou. riwnlt.Jm<·nte, 

~ •qm, ~t·riam t;.1h·t>2 t;uerreiros de :-;un~o de )lon· 
~J íorh• prt•parando wna 3!sah<tda. 

Pan·ccram·me dols pobres di~1bos. 

Como ~uccede com a origem eh• qm1~i todas 
as t'Oi'.'las d'este mundo. a orittem da dd<:tde 
de Car<':tsi1onc perde-se na noite dos tempos. 
SimJllrs oppidum gaulc:r,, mais 1ardc 1'11.f/t/111111 

romano. torna-se fortaleza wi~igoda com a con
quista de Theodorico. Os ~louroll da Penin· 
sula tomam-na em ;25. au~enmm a~ ~ua~ dc-
fc1.a~. depois abandonam-na. expul~o~ de Fran· 
ça por Pc1>ino o Breve, que n!\o t'ra para ~a· 
ça5; c.stabclcce·se o regímen frudal. e :i:ob a 
d~·nn~tia pocletosa dos visconck~s do 1""n•nca,·el, 
a· cichLdc vh•e n'uma pa;-: rclntlva até ú cruza
dõl tios Atbigcnscs . Estes tinham (L 
sua frente Ravmuudo de Trencavt•I. 
C"Onde ele Toulosr. duque de X ;nlx.m-

nc, marquez de Pro,·ença, not"'"el 
-z., JX"la~ "'"ªs desa,·ençêa.S com a ~.mt.1 

-",> 
.ii!' ~fl=.;. . 

/f ~ J f,;.:. ... ~=N 



Sé, excommuni:r.i-do duas vezto!I llOr favorecer a heresia 
dos catharos. Sim;it> cio ~t,mfortc. t·ognomlnado o Ma· 
cchabeu do seu sc,:ulo. <1uc tom!,ra parte na quarta 
cruzada prégada por Foulqncs de Neuilly, foi eleito em 
1 2~. pelos barões fcudae~. ch<'fc da <'rU.t.iU:la formada 
em França contra os albigcnses. Oi~tinguha·se n'cssa 
guerra pela sua cor,1g~m fl ferocidade. Em 1 209 tomou 
Bétiers, onde otdc1,ou a matança de Ó4'1:ooo h(' nH~ns. 
e, em seguida, muito frc:\co. fol pôr 4;:êrco u Carc. u· 
sonc. 

Diz.se que no final cl'es~c d~o cçrco (lst<> talvez 
não se devesse contar) l)~ !lillantt.•s, que pretendiam. 
obrigar 0$ albigenses a rendercm•!IC pda fome. viram 
con1 admiraçno apparecer o~ten~h·amt.·nto, )>tU entre as 
ameias, faces exuberantes o anafadas ... de cyclopcs . 
No seu bom humor, os sitiado", tom:mdo uma postura 
permittida na arte a1>cnns !t Vcnus Caltipygia e nn litte· 
ratuta portugue1;<1 ;lo Bocuize. queriam (l('lnnnstrar, pa· 
te1\tea1\do ao inimi;o hnchcwhas bcu\ t-'~t11\\ada.s. que I~ 
dentro se alimcnta\'am co1.,iosamente e tinham viver"es 
cm barda ... 

E1n mci;iclo1 do lt«-·ulo X Vlt, <"Om a 
reuni~ do Routslllon ;, F'r.mça. Carcassone 
pt..r'de :.t sua qualid.H-le de ddadc fronteira e 

;'.kf:;:; decáe da sua antiga im1>0rwndn mili· 
·~~ tar: d'ahi por deante os seus nmro5 

começam insensivelmente a a:rruinar·i-c' 
e ninguem pensa na sua conservaç!'lo aié 
que, CJn 1835. ~fériméc inicia uma cam· 
panha pçra pedir, cm attcnção á gloria 
passada que encarnam. o rc1cvantamento 
d'aque11cs torreõcs e d'aquclla.s linda! 

r-0 ca.stello feudal. 
~-As ouua.lbas d11 cidade 
1-As are11as de con1ei" 

• - At rl'luralhas de Carca~!!One 
en' fre11te ao rio 



~ muralhas. Em l)leno mo\·imento ro. man· 
tlco, \'iollct-lc-úuc foi encarrcJ<-idO da 
sua rc~tauraç~o completa: e hoJC Car· 

cassonc ergue-se de novo intacta oo íurmida
,.el erí(:.uncnto <lns suas ci1'lcoenta torres. 

Está ali uma maravilha h istnrica. unlca no 
mundo: sobre cita d iz muito jusw1n..•ntc uma 
\·elha canc.;:"lo: 

)las. Mta <lc dissertação historica n:to 
\i, ('OlnO castli:;o. na~er-me uma in("()1n1noda 
bi~odrira g..mlcla de membro do S~·nc.lkato de 
Carcassone ou 1>egar-se-me o iofamc pau~,. 
11iolho de Alexandre Herculano! 

Para os que dcsrjem soffregamente mnb; t'S· 

clarccimcntos sobre ~ste assumpto citarei ain· 

1-A loire do Bispo 
a-A 1><111a de Natbomu: 

3-A torre dé Vadc 

sociedade de homens de scienda. l•:sta 
pcsadlssima obra, que dcdic,;1. nove succulcn1~lS 
linhnR !l 1'.')()voaçào de Cacilhas. emprega cgua1 
potç!\o de texto descrevendo Carcassone, e 
diz cxact:\mcnte o seguinte: 

e~=·· Capital do dq>arlalNl'HIO dl' .-luál' 
ffran('"· a 9J.J li/otn. tk Paris. JJ:611 hahil. Tri· 
6'"'ª' dt' 1. • insla#tia e át rom1Jurâo, <amara< /:Jo/. 
sa rom111nâan. lrib1111al tnarilimo. bisp .• toll<Ki<> 
l'OIJWIHlltJI. biblio/Aua de jO;()Q() ;,•o/#,llts. l'dssa·llU 
jvlo mt'io o tam1! áL Canassone. SMmt'rc.tas ja6ri· 
ras dl' µ111101, <oherlorts e uuias de M. /:.~.1 purt~l(llO 
dt' pam10.t para os portos do Lrrn11/t t para irs lndias. 
Cummrl't'io "111siderat•d pd11ci/mlmo1/r tlt jrurlos. 
tsprdtrdas, rrrran, 1.1iuflos, rouros. R.\·/, 1km111i11ho 
dejl'f'l'O. 

~: fü~~un j!i íazendo uma sub~tancio'a ideia 
de Carc:as~onc. dos seus coiro~ ~ ,1;i-~ suas meias 
de I~! 

~e aqurlla Sociedade rcc-tcati"a cmumeues
se um d1cC'ionario de histori\I uni\'crsaJ. ~e
p.undo a sua oricnta(ãO simplifi~,dom dc,·cria 
cscrt\'Cr. por exemplo. <te N apolc!'\o: 

lm1)Cr. franc .. nascido t'U'I .\)an.:101 filho 
d'urn advo~"do. Pequena cstalura, lm1;t$ ahas. 
Foi c;1sado duas vezes e veiu a morrer <l'um 
cancro c1n 1821. Teve um c;wallo hnmxo que 
fü~ou t•clchrt .• 

J'oi/11 /ou/ l 

P . . \·. - Façam favor de n:i.o 1n11rrcr t\(.:lll te· 
rem \·islo Carcassonc. 

JoRGE Cm. 



O MV.5.-E.RlO 
DE CA5CAE5 

~~º~ U nolsitio da :\lixilhoeira, perto da Bt'>eca 
• do lníc.-rno, cm Cascaes. o cada,•er de 

uu\ hnmtm qut· a policia apurou ser M anue1 
X unes l'ectro, suspeito de cump1icidade no 
dciqtppatccimcnto de al~uns milhares de car· 
gas de revolver, fooo noticiado a seu tempo 
cm todo:4 os jornacs. Perseguido pela policia 
ha,·ia tempos. a morte de Ma,1\uel Nunes Pc· 

~o local o...te foi f'n<'óutrMlo o c1m.,~r. l'I•• pro• midade-.. 
da 86«• do lnfu•. ttss Cucae-s 

l,,,. .. , l.IWAi 
)-Domh•CM Ptrundn Guimarltt. 

o suppos.to •.auino - (f'Jlibl. ACHIU.SS) 
4-Q •nuauiado na \lotpt 

(l#oJrJ llWA. 

dro poudc parecer :i. pr'indpjo 
um sukidlo. Comtudo, os 
papeis que se lhe encontra· 
ram. parecem ler levado a po· 
licia áconvlc<:rlo de um horni-

l-~hn111fl "ª""' l"itdrn. 
v1Çtim.a do •)Mlfft<)MJ Crlr!W doto C:u.an 

(C1i<lll -~ •• ,Q11a.I.) 

cidio, e no dia 2-i era preso em 
\"illar FonnoSo Dumingo~ Ft·m· u 
des Guimar!\es. indigitado C\ln~-· 
sendo o assanino, o que até a~o· 
ra n:\o roi ponivcl apurar .. \$ 
circumstanclas nwsterios;1s em 
que se deu o crin\e e a sua li~.t· 
ÇàO com o roubo das balas. cujo 
paradeiro até hoje se ignora, 
teem dado togar !1s m;üs v:1ria· 
das supposiçõcs. N;:i prcvis:lo c1e 
revelações scnsaclonncs a qut' o 

crime de Cas<::acs pbde dar log;1r. 
a lll11slrartto PôrlNK"1tna an·hh a 
nas suas paginas os mais hnpM· 
tantcs documentos graphicos qi.: 
lhe dizem respeito. 



Quando M. Se. 
ward, amigo e conselheiro do presidente Lincoln, o 1ninistro 
q\.1c dirigiu a Amcrica no meio das tempestades da guerra ci 
\'il, tendo percorrido o J ap~o, a China, a lndia e o Egypto. che· 
gou a Paris, algucm lhe perguntou qual íoi a coisa que mais o 
impressionara nas suas viagens, ao que elle respondeu: 

- Vi 1nais de perto o p lano da Providc1,cia. 
Resposta d'um philosopho, que, na diversi

dade appart.r'lte das nações. tinha e1lcontrado 

~ 
por toda a parte a umdade essencial do gene
ro humano, da mesma maneira 
que um botanico na infinita va-

S ncdade das plantas des<'obre a 
r~ acçao d'uma lei . ou a obra do 

pensamc1llO d1vmo. 
Ho3e n3o se é riem escriptor1 

11cm philosopho, nem critico, 
quando nos circumscrcvcmos a 

> ~. ~ um sô pa1z . E' preciso sahir das 
tl~ suas fronteir~1s acanhadas ~ abra. 

çar um mais vasto honsontc:: . 
Approxi1m1ndo·nos. o mundo diminue, 
mas o espirito humar'IO engrandece. 

O que outr'ora. era tido como o 
1mmdo civilisado, hoje está passando 
por uma nova phase inteiramente dif· 
(crente. 

U antigo Oriente eatreg:ou-uos os 
seus segredos; ·pertencem.nos. E' a 
c.'-Onquista da erudiç~o. e essa rai-sc 
pelas vh1gcr1s, pela approximaçào dos 
po,·os~ que ha tanto tempo estavam 
vedados á nossa curiosidade. O mun
do 1\~0 tem mais mysterios. 

A cvoluçào dos povos far.-se em to· 
dos os ramos: ne1'lhum se forrn !1s re· 

i - Un1 j11.ntar intimo 
, - Mt:niuas pc1tc11ct11tt:s à a ri :t.to<:raçia 

japo.iua 



j "~.~~~.,~~~~-, 
{.)J~ ~ - -

1
;: \'olu•J\c~. c1\wr pôliticas. <1ucr sodacs, ;r. Jl. j 

quer intt:llcl·tmws, e o t)UC melhor cxc·m· ~ l@ 
pio no~ d;'1 d'clla no~ kmpo~ 1noclcrnos 
e $Cm duvhl<1 o Jap!lo, csst· p;tiz c:hcio 
de tradiçcies <' <li• lrrlclat t·1u-;intador;:1s, 
d1· mudança, r.1pida.- no sc·u mndu de 

ser. lt'Jn.sform;.1ndn·SC por c·omplf"to. 
·r omcmo:c: luna d'c ... sas c1o·oluçôcs rnai~ S):m· 

p..i.thicas · -a da mulher japoncza t· cstudc·mol-a 
no que foi e no que :._ •. 

~ 
.\ mulher japoncza re1u111c cm ~i um proble· 

ma de incxplii·a"cl sohu;:ao. '.'->e no <kcidentc 
ella é o centro d'uan drculo. ;tondt" ~ra\'il.a a 
familia. no <>ri ente t~ o clc1m·nto C$SCncial e 
indispcn~a\'cl para a cxistc:nda da farnili;1, fi. 
cando part1 o horn<·m o p~,p~·l de t·ontinuador 
d'uma nm·a desn·nclt·nd3. !1 
qual transmittirá o nolile im· 
morredouro dos S<"US 

antepa!:~ad(>s. 
De t•ldos Ch paiz<"S 

de,, Or-iente. o Jap!\o é 
aquelle cm qu<" a ~ilt1a· 
çào <la mulhN ú me· 
nos odiosa. ~cndo no 
erntanto muito infc11or 
ft da mulher do l lcd. 
dente. 

Eatre n,·,$. colloca· 
mos a mulhc r n 'um 
throno idcíll: roclet1· 
mol·a d'u1ha 
aureola de 

P'Wsln, que 
1ws resta 

aindn n'cstc scculo 
bmgue1. de tcndl1iros enriqueci
dos; elevamu1·a ao vortlce d'um 

lt 

1-Dam11. lopo-.ua tm l•J/lrll 
d~ b11il~ t\ (:IUQ~& 

1-Mu"u"1' <:1n loll'U" 
~ ln\.'CtltO 

ahar impolluto. on· 
de morrC'm l~nta- ~· 
mente o~ ulcimos ,...\ 
lampc:os das nos· ~ 

:.~s ~=~d~~u~~~ '=' 
mo !?fJO d'inrCo50 ,lt,i 
que perfuma as no!t J9) 
sascxistcncias.jáva· l '!. 
~ias d'enthusia.s1110. <:: 

:\ mulher ~ o no~ro ul-
timo ~oho. a nossa rcli~i<lo: A 
e ficamos mara,·ilhados. quan· / ~\ 
do. nas nossa~ viagens. en· {;{1 
contramos por tc1 rn este ido· 1 :-J 
lo, quando \'êmos DlUr<;har a ~· r
flôr sem o menor perfume. \ 
humilde escra\'a da nossa se- fu. 
xualidade. r\ 

Assim. ficamos eh dos de t' ·~ \ 
surpre:r.a . quando em oulros ~ ;ô 
povos descobrimos a t~·la. na ~, 

qual a nos~a imaginaç3o de louf'isfe apah:o- 1 

nado sonhava vêr impressos os maravilhosos ~ 
desel'1hos da mulher amadaJ e en- V 
C'ontramos, em seu logar. um esbo· ~~ 
çu ligeiro do ente que, por vezes, 
6 considerado como u ma co usa 
gasta, c1ue é p reciso substituir. ""l~~~Qllil'ii" 







Deixemos a ·sociedado do 0('ciclent(", e, in
vestigadores do desconhedclo, coHoqucmtH'IClS 
face a face com a luct.a :mccstrnl, lNulo dehai· 
xo dos olhos as silhou<'llCS das nouas n'inh;,, 
mundanas, das nossas actrlz\·!C cnr:mtadora,, 
das nossas virgens. pura~. l~·rios dcltabrcxha· 
dos em dôce manh~ d'abri1. 

O dogma budhista recusa lt muUw1 uma al
r.tí\: ella é a incarnaç?lo do principio dn mal: \· 
o dememo dissoh-cnte e dc.·~truic.lor. 

Considerada romo tal. ::. uma c.·scra\«L uma 
unica lei governa a sua alma - a obcdicncia. 

Solteira, deve obedecer a seu pac: ças.ad<1. 
obedece a seu marido e aos J>arc·ntt>' de S("U 

marido; ... iU\·a. oOCdcre a <111eu hlho. O(l bt·rço 
ao tumulo a mulher japon1·za é C$Cr;wa do ho· 
mem .• \qui a autoctada mM~:ulina é ab!Cnluta. ~ ~ 

O japonez tem \Un.'\ theori;.l muito simpk" t~\ ,. 11t' 1. 

i~I 
'j_~ 
~~ \ l!<.:"1·lí 

1-U111• a11cl11oha 1mt11ral ele Vokonm111 
1-Umn. j,IUCilllll~ 1111.l11t•I de N11111::nukl 

~ ~ Jít I~ ~ 1f lt ' , _.;,,':; 

"" sobte os principios que 
1 

# 
devem tege~ as rcfa('ões ~ 
entre o~ dois sexos: na· ~ 
da dever. exigir tudo. 

Como á japoneza nno faha uma aguda 
intelligeocia. exerce algmn;t~ vezes a sua 
supcrit\ridade intellc.,."Ctual sobre o m:arido. 
mas isso é raro. Depoi:i:;. o jap·unrz tem o 
nariz de ta.1 modo achatado. que é diflic il 
servir-se d"estc orgào como md•> de tra· 
cçào. easo a mulher queira utilisar-~e d'elle 
para lhe e1)sinar o caminho a se~ir. 

E' por uma especic de dominío do ho· 
mem para com a mulher que. nas < lasseOJ 
ele .. ·adas. ctla recebe uma edoc:i.ç3o muito 
inferior á do hOmem. e põr \'Czes inferio1 
á da mulher da classe média: lêr <'!h;re· 
\'Cr. tocar du11nis~n (~itarral , d:m(ar e 
arranjar Hclrcs com gosto. tac!'õ s::to os <x>· 
nhecimentos que devem Ítlrmar a educ~t\;3.0 
d'uma menina. 

Mas ella vae-S"' achando mal com aquel· 
J les ensinamentos. ,·ae conhecendo a sua in· 

'....J telhgencia e o producto que d'ell•1 p1~<le 
:\. tirar. A musica, a pintura. a poesia, as 
l ~artes dccotath·as cavaidecem-na, e cum os 

...... raros dotes de iotelligencia que as <ltstln· 

11"'1~'-,r:~::::c:~:;:~~:ª ~ m .... ,,~~~~~~ 



: :,":' ~'= llori·Kawa: nutras na pinmra nmw )lura-S;dd: nu· 
tras na poc~i;.1 t~omo Nas••· Hmu: 

~. ~ outras no thcat.ro como S;ula· 
t.·.i'p Yacco. 

~ 
Que ah~·smo !=epara ainda a 

~ 
!'ossa çh·ilnaç~o d~ ,, h ilis .. i.ç:&o 
iaponeza. d•·haixo do 1>011· 

{;'. to de vista da psycholo;ht 

.;~ feminina t 
~ R' pelo lo~ar 
9'., que a mulher 

occupa na SO· 

ciedade lJllC se 
t~"'Çl ª'·alia a ahu· 
~~ ra intellet·tual 
1'fiõ'.\ d'um po\'o. No 
( kcidcntc esse rrite· 
1 io marca 1 oo grau5 
110 thermomctro da 
$odologia: no J.apao 
11 .. a in,·aria,,·clm(·nle 
*' t.cro . 

. \ s \'Ossas iníeh1.cs 
hm!ls do Orlcnte, 
nccideut.aes, morrem 
sc·ni ter sido nem 
amantes. nem c~po· 

1l<.1s, nem mães, pele' 
m("nos seg,und•l " ac· 
rcpç!lo em que to· 
mamos esses Lermos. 
Porque, como mnan· 
tes, n:l.o sao cnn~itle· 
r<.ulas como t·~u;1cs 
pdo amante. h. exis· 
to 1>0r ventura o .1111(1r 
n"um paiz aond«• se 
nei.r.i a cgualdade mo· 
ral entre o home:m e 
a mulher? 

Porque, CSJ)O~as. 
n!lo teem o direito 
de entrar no pcc:1urno 
t·onselho do seu mi· 
1111.~L, que cada m~1ri· 
do tem na sua ;tkova. 

Porque, m:l~s. nao 
tcrrn influencia ali;u· 
ma no futu10 do~ fi. 
lhos. 

Seres de funt.-.;!lo e 
de prazer. as j•Lpõnc· 
:r.a~ \'i\'Cm n'urna con· 
st.antc escravicl:to. 

Senlcm·n'o?Ou,:m· s- O ~umpnni~nto 
tcs. s~o ellas mais da j11stonoa 
infolL~.es por i!<§nf 1-l '"'" '"'' .. "' ,.,., .,.,". 

~ao. ~~::.;~~\: 'd:':.· •. 
:\o campo, a mu· lhu j2pooc-1a 

lhcr japoneza co1nitr· 
va uma certa prepondcrancia muito mais 
~!~:1~~~ oo seio da fomilia, do que a da 

O seu con~clho é tomado par.i 
tudo n!'lo com~artilha do lc· 

:: ~~~t~~l ::::;a 0~~ 
~ 
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~lllill~~ ? lii&~ 
filhos: é tratada comi, ~ 
uma füha mais velha, com 
;;mctnrldadc e doçura. As· 'C 
s<:nwlha·se á nossa mu- $,'fi.._ 
lher Jo co;mpo. ~~! 

l'm dos estudos mais 1 C'Urio:-ios a faze!" é o d'uma 
japunc•ta que ,·h·e com 
lun euror·cu. ~· 

... .N';1 maiorí.~ dos casos. ~li 
~~--ollliC_. nssun como um ~ 

~ europeu se af· 

~ 
feiçôa ao «>ln 
,apoocz. :t~!hn 

tambemseapai· ~· 
:<ona pela mu. 
ll~cr com quem 

viv;_. japoncza ;1pode· 
ra·sc d'clle mal~ pdos 
sentidos do que 1wlos 
habitos: ac.tric ia o 
adora-o, sati~íaz-lhe 
todos os pequenos de· 
scjos, que, sempre sa· 
tisfeitos, constituem 
para a maior p;nte dos 
homens a .;:ua maior 
felicidade. O çuropt u 
julga-se feli1: como um 
velhote que• <'•U~1 corr 
a sua cozinhdra. O 
que falta ú mulher ja· 
poneza, a RCt\'it sub· 
missa e previdente o 

faz csquccn. Por ClU· 

tro lado. a multwr 1a· 
poneza desprcz;, o Cu· 
ropeu, porque cite ;;-1. 

considera uma mulher 
e a respeita como tal. 
J\ japonez~L zomba do 
europeu. porque t·lle 
emprega uma certa ~a· 

lanteria nas ~aas rela· 
Ç<)CS com um:\ mullwr. 
que, apesar de :.t!\iati · 
ca. nào (}Ode h;1bituar· 
se a encaral·a l'omo 
wn objecto sem valor. 

Este raçi0<:inio mui· 
to simples e ... t<.tbl'l«e· 
!liC no cercbro cmbn·õ· 
na.rio da jnponcza 
Os nossos p.;H•s. os 

nossos maridos tra· 
J-~J:::~'!~e~ilo tam-nos como cscra· 

vas, como :mimaes 
s<·m livre .arbittio. Se os europeus 
1105 respeitam e consideram. (: por· 
que s!lo inferiores aos japon('les. 

To<la\'ia. no japào, como tm to· 
dos os outros paizes. ha mulheres 
d'uma i1ucl1igcncia e d'um:\ t·ncr~ia 
pouco ,·ulh":'lrcs, ou entào mari. 

dos muito fr~cos de -;:;i 
carat·tcr e de m· 1 
tclli;cncia.Qua~Í('?<) 

~~J 





1-l-111 l)J)O clt' h(ll1t''!\ 
javon\'.u. 

J - E"\Udando " "'ua li~Su 
dt' 1•lirno. 



de convlvio do mundo 
<ivlllsado. 

ças, 8ào as mu· 
lhercs que as ves· 
l Clll, 

!\!\Crava dos 
pr<•<·cnos da rcli
giào, ,·ae hoje des· 
ornando aquelles 
qur. a tornavam 
inforinrc~ :is ~uas 
irm!'l~do Occiden
te, f'ntrando d'cs· 
te modo no gran· 

,,.... 
1 

<.,lu~ importa que 
~ lludha dig-c& que a mu· 

~ ,'Í lhe· r n:io go•ar.\ das 
rccmnpc:n~s promet· 

( 
tida~ ~o o;.abio? 

(>ue importa que 
Confucio tenha a mu· 
lhN c·orno um aili
rnnl du:1gradavcl, do 
qual nos nao devemos 
n1>proximar. para se 
n!\o tom~1r n'uito (a. 
miliar. nem afastai-o 
de ni'1s. porqae pro
curarjoa íaz.cr-oos :nat? 

<._~ue importa que 
o japoocz dí;:a que 

( 
para ter uma mulher presta\'cl t'• predso fazer 
o que se faz para ter os lnlrwis ~c~lcir;:1s1 sem.• 
pre brancos-mudai-os a mcuclo? 

Se ella, desprezando tudo isso, vao seguindo 
n cvoluçao do seu paiz, deixandó do ser 

~~ •l a machina para ir occupar u.m Jogar 1oais 
~J cle\•ado na hicrarchia soclaP 
*" \ 1 J...mancipOU•SC, OU emigrando j'~ttra rslU• 

if1 
dar no C!l;trangeiro todos os ramo~ de co· 
nl.\t"<'imrnto~ humanllS, ou abandonando o 

;>"'~ lmtD»4 e o <lt.nmis.en para entrar na socie· 
~~ dadc eJtran~eira no seu 1)ab. 

stiu o uniíorme de enfonneir.1 e foi 
tratar dos doentes e feridos no~ hos· 
pitacs e ambulandas. 

Estudou a pcda~~ia. abriu collegio~. e (1 
se preceptora de todos os r4m•'S c1·'lS conh 
cimentos que bebeu no Occídcntt· para os 
d isseminar pelas suas irmãs do Oricnt~. 

Fc1.·st~ a companheria fiel de seu marido. 
a educadora assidua de seus filhol'i, iueutindo· 
lhes o aml"1r da patria e da família, com uma 
sublimiclndc tal que fai a achniraç:i.o do mun· 
do inteiro. 

1 la contradlcçao na educac;!'lo dit mullu-r 
de hoje e na dos tempos medic\'aCllõ, mmt <"~5a 
conttadh.~:io n!W se oppõe á razào e !1 n;uurc· 
z.a. Os litni1es da educaÇàO da mulher, u sua 
esC'ra,·id:to para com o marido e parentes d'el· 
le, a lincrdicçao do casamento da viuv-J, ~d.{l 
hoje uma tc.~ouc sombra do que foram outr'nrn. 

Os japonc1.<'!s volt~ram aos tempos anti~os 
antes da introducç!lo c.l.1 hudhi~-
100 e do confuccionismo, em que hadcl 
a egunldade entre o homem e a mulher. 

N'esta rapida evolm;!\n ha uma cou· 
sa que nuoc-a penlermn, antc.·s a teem 
conservado, 3tra,·ez de tod;u as ~era· 
ções: é o espírito de l~aldadc e de 
patdotismo. que os dbtin~~. inC'uti· 
du~ pela~ màes a seu! filhos, desde 
o berço até ;Í sua em:mdp .. ""L<;no. 

Sào estas duas ,·irtudet •' ori~ein 
da sua bra,'Ura e d•l seu hcroi:smo. 
íonte de t.Odas as acções honrosas. e 
a raz:io de tudo o que os ... <'u~ hlhos 

fizeram nos arido$ ciuüpos da 
Mandchuria. 

E' isto o que ;i mulher japo· 
neza tem, como que de 
reserva. para o grande 
futuro do ~eu l1alz. 

DR. GOXÇAl.\'F~ PE.RIJRA. 
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R-EXPDSI t~E~I 
-CH RYS.Fl NTHEMOS 
'"• "t•;rttA·CJU'1AAAt.t e< 1- • ,, ~~;;.~;;2~~~1·~~.,.~;i 

do palacio do Pelourinho as prin-
c1pacs variedadl'S e os mol11orcs ~ 
exemplares de chrysantlwnws 
obudos nos seus viveiros e par· 
ques de floricultura. C'mno sem-
pre. a exposiç!lo ini.:rc.~~!\ou vi- ' 
vamente os amadores da maJ:tti· 
fica ftôr de inverno, que attin· 
~iu na Europa. mercê ele· ctc.-di· 

caç<")es e sollicirudes prodig:io"ª'· a 1 ... ra 
bdleza que akançâra no J ap~o. l>;a primi· 
tiva pequena tlUr amarclla os j~,rdinciros 
~zeram as enorme;;; tlôrcs modernas. que 
abrangem toda a escola muhipla du e.;. 
res nos seus ra/d/11/os robustos. Xa expo
sição d'este anno viam-se :t1$.,"Ull5 e!tpe<i-
mcns oornveis J>cla sua fõrmu~ura. dc~ta· 
canelo-se pelo brilho da ci1r e a <lehcade· 
J.a e disposiç!lo das liK11l11.r o chrn:~mthc· 
ino lll11slra(<10 Porl11,tr11e:n, oh ti· 
elo em 19<>7 pelo insigne hornni · ~ 

~~~~~~~00" H C•.••« lr~ 
·-~ - t"'' ~~ _.,,, . ' 
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. .\. ~ahida do sr. <·onse
lhciro Frandst:u de Medei
rus do mlnl!Jtcrio para que 
tlo in~Wllt•m<"nte f'ôt;:' solli· 
cit.tdn a c·ntntr, quando da 
íomia\!'lO. cm maio, do ~a
línrte do H. conselheiro 
Wcnçe!'llau de Lima, veiu 
a.Iterar profundamente o 
cquilihrio in~n~wel da poli- ""'~.-,....,_ 
tica portuguc1.n. Todcs se 
kmbrnm dr que, com•idado 
pela segunda vc1. (lara orga
nili.;lr minlstcrlo, o sr. conselheiro \\'cncc.slau de 
Lima s;, con!Ceguiu corresponder á conh~nça da 
rort1a alliando-se ostensh·amente com 0$ clemen· 
~ .. ~ dq /Jltu·o, con~tituido pe'o Jh'\rtido regenera
dor ,. pclu pa.rtido progressista diSJ.idtntt", que 
rqircscntam a c~qucrda liberal da monarchfo. Foi 
C" mo se 11abc o conflicto com o sr. bispo de Beja, 
que ori'Zinou a presente crise mini ~tcrial. Como sua 
on~equcncia, o l>lórtJ desligou-se do governo. A um 

declarado ap·t>io substituiu-se uma intr:msiAcnle hos· 
titídadc. o gm•crno, que tinha por ~<·u lado toda a 
imp1"' 1\~~· lihcrnl, encontrou-se de repente pcr~1nte uma 
campanha jornalistica accesa, e obrigudo a recuar, por 
um instincto de clcfcza. para entre os patticlos e gru· 

:J comwtvadorcs. Assim a politica 1-.onu~ucza en
tra tlc novo n'um periodo de lucta. quando tudo acon-
51 ha,·a c.·ncaminhal-a para uma era de concordia com· 

tini t·om um fecundo regimen de• administraçào. 
D~:sde ;:, é füdl prophetisar ao ~<.wcrno as mais grd· 
vc·· mcomp·<.ttibilidades parlamcntarts com as fortes 
lllinoria.s com <-1ue terf.L a defrontar-se. e tudo leva a 
crêr que. terminada a viagem do c:hcrc do Estado, o 
sr. prC$idcntc do conselho nno se obstinr1r:\ a gover· 
u;ir contra o /Jlóro que lhe facultou o poder. A inte· 

li 

1 

1-0 ~f . con1~lh~lm l;ranc <!'O 
de: Mcckü·-011. "'Mnlm•tro 11& lu•tiça 

tCli.:J1I "' "º''tl("A .te. C. •1 
2-0 sr. l). Scba•hlO 

df: \·asoori<t'llOOI. bi•1ao de lkta. 
tChc4i ..... \llt.10 •1t11. Á. (" ., 

J - º,t;,~::~~·~~~~:~!.6 .. 40(1. 
n·AUoft4:tl•._• 

gridadc do seu car;tc t<-r t.~ a 
garantia do seu Cuhtro proce· 
climento. 

-
4-0 <lh~tor do l'V1'0 d'AtT~iro, , r. capiUlo llomtm 

Chrl•to, • jauell• do i.eu <1u1.rlo nn foruleora 
de S.Julllo dA Barr•, 011de e111á c:umprindo 11. 1lena 
dt um mude prisão dlsdplinar (CtldJ ''' allKOLHU.\ 



U fiudatio da Madre dt l>tu• vi.to de freute 

Os leitores da llhH trnrt10 Porlugue· 
zn co1lhecem jú a historia do sudario 
de Turim. cuja contl'OVNli<IU authe1Hi· 
cidade tào longo e curioso debate tem 
provocado modem.unente entre os ho
mens de scicncia. t-:s~e lençol de in
certa e nebulos.z. ori;.:em é, !'<';.."lindo a tra· 
diçao. que os crente~ acccítam com a 
mais fervorosa confian(a. o proprio silr· 
do11 ou mortalha de linho e1l1 que foi en· 
volvido o corpo do Christo antes do 
cnterramemo. Desde o meado do se· 
culo x.rv que õ como tal venerado e 
nem as sentenças cplst·opacs prohibin .. 
do a sua. exposiç~o con!4egucm desrai· 
J:ar a fé na bastante duddosa reliquia. 
Aos olhos dos heis. as imagens grava· 
das n'esse velho JM'daço de tecido. 
amarellccido pelo temi')(), em pane es· 
buracado. marcado pelo fogo, -a que 
teve a forruna de c~cotpar no ince11dio 
da capella que o guard~'"ª• ·represen
tam as duas faces do coq)O de Jesus. 
Ninguem póde aba1~lr C!48a inocenLc e 
piedosa coov1cçtto. que, como um sua
ve balsamo, lhes <lulcifirn os corações, 
e por isso a fama do sudario de Turim 
tem irradiado, durante o extenso pe
riodo de seis seculo~. por todo o mun· 
do chris~o. refloriudo constantemente. 
atrahindo até junto da urna preciosa 
que o encerra i.ntermina\•eis theorias 
de peregrinos de \·arias nações e lin· 
guas. ~ 

Ora, essa gloriosa rcliquia, segura· 1 
mente a mais prestigiO~'l de quantas se 
exhibem á devoçno catholica,-cm de· 
preciadora abunclancin, cll~a-sc, aliás sem 
imu ito desrespeitoso, teve uma verdadei· 
rn emula, hoje obsrma e esquecida. ma$ 
<1ue disfructou i1:;unhncntc a sua aura de Íi· 
e veneração, aqui ctn l.i~boa. 

Os leitores da //111$/rn,110 Por/11.~1u:a roo 
nhecem tambem. pela de~rripc;!'lo que pubh· 
dlmos. opulentamente d<x.·umcntada de tt· 
producções photographica!, o rico e adr ·i 
ravel thesouro ele arte que constitue a anti
ga egreja da :\ladre do Deus, em Xabre· 
~as. Pois é lá que S<" c·m1sc·f\•n ainda, c"m 
o devido recato, o sud;1rio que as rcligio$3s 
do respectivo rnostclro pus!\uiam, e na quin· 
tn-foira santa de cad~1 nono era exposto a 
uma multid~o fcrvoroim, <1ue, por terra e por 
mar, a!Buia sempre a contemplar o lençol 
cm (l\lC Christo l~Ana amortalhado depois d 
supplicio da crucihcaç3o, porl1ue. n ·aqucllc 
tempo de m<Us grosseira credulidade. depm· 
sa se formou uma lenda a ~arantir-lhe íadl· 
mente a authenticidadc. A historia du 5a· 
dario de Xabrcg..L~ t.·. port'.·m, mais fadl df" 



reconstruir que a de Turim, como vac 
vêr-se . 

E' frei Jcronymo de Belem, quem, 
na · Chronica Scraphira da santa Pro
vinda dos Algarves•, impressa em mea· 
dos do seculo xvu1, nos dá uma pri· 
ineira noticia do sudario. enumerando -o 
entre outras coisas preciosas que exis
tiam no mosteiro de Xabregas. Diz 
que cllc é bordado. mas com tanta fi. 
oura e requinte artistico, que parecia a 
todos ser antes pintado, que era uma 
copia do que se conservava em ·rurim, 
e que fôra offerecido pelo imperador 
Maximiliano 1 a sua prima a rainha D . 
Leonor. Accresceuta que era tào grande 
a copia <.le devotos que ac\1dia1n todas 
as quaresm;.'IS a venerar a famosa rcli
quia, que houvera até necessidade de 
construir um pulpito por i6ra da egreja, 
para d·euc ser desenrolado o sud;irio 
por occasiào do scrmno do mandato na. 
quinta-feira santa. Na.o ha dtwida de 
que o lcoçol de Xabregas é uma imita· 
çào do de Turim, ma.e; infiel em alguns 
pormenores, como por exemplo no do 
cruzamento dos 1>és. A corrcn.te <p.1e se 
v~ n 'uma d~iS photographias que hoje 
ioseri1nos1 serviu ao copisra para subs· 
lituir uma mancha, que no sinclon da 
catheclral de ·rurirn occupa a regiào 
renal. Agora. quanto á origem da reli· 
quia, merece bem pouco crcd ito a ver
sào do escriptor seraphico. DaruHio de 
Gocs, na «Cluonica de D. Manuel», dá 
noticia do presente enviado por Maxi. 
miliano !1 mu'her de D. Jo~o II. mas 
n~o faz qualquer referencia ao sud(lrio 
de Christo . d izendo, pelo contrario, 
que clle consistiu no corpo de Santa 
Anta. oada mais e nada menos que 
\nna das onze rnil virgens. E' evidente, 

pois. que aquclla altribuiçào de origem, 
de\'C considerar-se fiC'ticia. aventada adrede 
provavelmente para emprestar certa garan
lia de authenticidade ao sudario de Xabrc· 
gas quando, no decurso do te1npo, elle se 
transformou, pt1ra a crença n1tgar, de uma 
copia, 1)0 verdadeiro original. Tal a hypo· 
thcsc que razoavelmente pode acceitar·se. 

Hoje, o sudario de Xabregas pode dizer
se que se encontra reduzido {t situaç:-io ele 
s.implcs curiosidade artistica. a testcmu· 
nhar a pericia e a delicadeza das màos das 
freiras do a1uigo mosteiro que 1>0rventura 
o bordaram. e 1\~0 se desenrolam já á sua 
volta os grandes movimentos de fe de Ou· 
tr'ora. O de Turim cstú desembaraçado da 
sua concorrencia. Os te1npos, de1n<ds, sào 
outros, fundamentalmente diversos. Nào é 
j.á tào ccsa a fé, que se tornou, pelo con· 
trario de uma evidencia sceptica á cust-d da 
experiencia de tanta artimanha1 com que 
foi explorada. O sudario de Xabregas, é, 
comtudo, um documento historico C\1rioso, l 
e a esse litulo o devi~mos archivar. 

~ci~o:tci%~ ~C O \ 'USO do s11d11.rio da Madre de De"u;: 
tCTieJtis de ais."'OL ni:L) 
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OPERETAoEALVARO CABRAL 
·EM-SCENA·NO·<,AVENIDA•) • 

1-,\h . .uo Ca\ul. o aactor da l 'iNI'#'' 
J-h'o11oit de Ca1valho f./•/ul/4) 

Al\'aro c ..... bral é. entre o~ IUlS50$ cscriptorcs 
dn thcatnl. uma fi;1.1ra sin.:ular. ,\nor con1ico tio!' 
mai!t ju~tamcntc nprr.<"ltdos pelo puUhc:o. a col· 
laboraç:tio da sua g~.a t•spoulômca rm tod•tS a$ 
re\·ista$. nperctta.s e comedia.s t·m qur. intcn-inha 
como intcrprdc crcc·u·lht<! desde cedo um;i repu· 
taç!h . .1 de homem (Ir l"~pirito IM"rmue ••S platciot~ 
de l.i!tboa. < l'.'t seus trocadilhos t.·n~t·uho$tH, ;1s 

suas ~tyra~ humoristi~••'· a sua pha11t~1sia hila
riante tinham F• nos cafi·s e tntrc os tmli~os uma 
vo~a dr cdchricl.ulc. E a i,:raça t•ra em _.\lvaro 
Cabral \Ili\ d•nn tlo n.;1th·o, c1uti 1·1lt• <1 prodi~a1i· 
sava com cs,:a narnral!d,ult· e.Ir qUl·m ntio procura 
valori~t1l·a como um t<1lcnto. l*m clia o!t ami~os 
lembraram-lhe o c·mJ:m.·i;:-ar 1wr sua fonta u t·~1li· 

0 rito que csbanjcl\·a na ol1r:1 alhria e• .\h:~1ro Ca
bral esnc·vcu um.• rcvi!lta. e• actur comko \'iu-se o 
de um clia pilra o outro trandormndu n'urn nuc.~tor O 

4

0 comico. J\la~ n:io <Juiz almntlnu;u a l'u;1 carreira tJ 
o" do artor: e ó a!l~im que no 1•11udn·i!lr agora cm j 
rl) scena ~om t.'\o i;:rnndc C'lxito no l:wtidn ellc é+ 
~·~ simuhanc.·aaoc.·nh' o auc.•tur e um do~ ir1-Í5-Qf' terprcws "" ""' nl•ra. • 
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DR . J osE LOBO n 'J\VJLA L1MA .-Oepois <le um 
curso distinctissimo, acaba de doutorar-se na fa. 
culdade de direito o iltustre collaborador d'esta rc· 
vista dr. José Lobo d'Avila Lirna. A' solemnece· 
rinionja da imposição do capello e borla douto
raes, em que serviu de padrinho o sr. marqucz de 
Valfiôr, presidiu o reitor da Universidade, sr. co1)· 
sc1heiro A lexandre Cabra . orando os lentes da fa· 
cuida.de <lrs. Joaquim Pedro Martins e Caeiro da 
l\tlatta. Adia L ima, <1ue foi um dos mais distinctos 
alumnos da Universidade, tem apenas 24 annos. 
Mais nào é preciso dizer para ena.ltecer as su;.s 
faculdades de talento e de trabalho . •• Lu1z AFFONSO ESPADA.--J)cpois de IHlvcr visi· 
tado nas cidades no Rio de Janeiro e de S. Paulo 
os numerosos assigoantes da •l llustraçào Portugueza}, 
segue para o 
norte cio Bra
sil o repre· 
sentante d'cs· 
ta revista. sr. 
Luiz Affonso 
Espada, a 
q uem Lautas 
demonstra· 
ções de ca
ptivante esti
ma tem pro
digalisado " 
colonia por· 
tugucza do 
"'Brazil . 

1-Dr. Josê Lobo d'A ... ila Lima (<.1içllJ dt> 41", J. ).t. SANTOS. COl.MltkA). 2-0 sr. Luh. AffOllSO E~p:tda 
(C'Ji'<.hi dt> $1' . À~TONJO M. SIUUtA ) 

3-Cl:a...~c de l')'mtltstka do Rc:ri Cymnti~.!o Club oon' o !'C\I ptoíePOT sr. Ccsar de Mcllo. 
{Cli<ltl da ~114-1 11090:-IN) 



Eu entrei na Povoa de 
Varzim como havia en
trado dez annos antes: 
isto ê, cerrado dos Tam
lmcos, dos Gmelas, cios 
,lfoucos. do 1'lam1et da 
/101'a. que me pergunta
vam se vi1,ha para ba
nhos, se precisava de ba· 
nheiro. 

A Povoa n:to havia 
m\ldado. F. sendo iiinda 
a mesma coisa era inte· 
rcssantcmente curiosa. 

Pt1ssanclo nas ruas re 
conheci toda a gc.1Hc, e 

tiam a mcs1na pancada agr.;>sle. As vendas offercciam 
os mesmos pratos de pescado frito. As poveiras que 
passavam- exemplares bonitos de íemeas do liuornl-vir
g inias, perfeitas, lanc;-avam pela cabeça a saia faria e cres- (\Jl 
pa de saragoça t1zul . E velhinho, barbe.H<lo, o sacristào da ~\li 
Lapa, de opa e milrn de retroz. roga\'ª com \'OZinha de 
cr<:(tnça para a virgtm prolertora. ~ 

Depois fui vêr o mar. Tinha aberto a primeira hora 
da tarde. Brilhava, na primeira alegria, o verde \'egetal 
das Ol)das! 

A essa hora toda a gente ou donnia a sua sésta pro- W 
vinciana ou joga.va a bisca sob o toldo das barracas da 
pr<üa. 

l\ifcn inas de Bra~a. cterrws namoradeiras. com o vicio heredi· 
wrio dos qutcir(JS, rogavam versos para um leque e fisgavam a 
sun d"o1ho. O camponc:t. minhoto, pobretào. co11) o prejuizo 
mi7.erave1 e.las economias. saltava os penedos de riba -mar CO· 
lhendo mexilhào para a ceia domestica. Barcos de passeio. cn· 
toldados, passavam na bahia. averdiscada ~ soalhenta. E na 
praia infinita, {l luz ('austica do soJ, areias infinitas luziam, quen· 
tcs como arestas de djrunante. 

O dia, que assim aque
cera, tomava um peso 
de trovoada do mar. 

E ao fi m da tarde, 
com o alvoroço das ja· 
nellas que se descerra
vam, da aragem cheiro
sa de marezias, da mul 
üdào que corria na ave
nida fronteira ao ocea· 
no,-a Povoa dava, sob 
a meia sombra da tar· 
dinha, o mais bello dos 
seus aspectos, abrindo. 
cm fceria, sobre a nml· 
tidào nlcgre e agitada. 
os prim.eiros r aios ver
des do gaz ! 

Pouco depois come· 
çaram os concertos nos 
cales da rua de S. José. 
lo; eu evoquei. ao vêr 
sumirem-se pe las porra
das cheias de luz e ru· 

mesmo os proprios ob- R 
jectos. Os fwüleiros ba-

---~ 1-Bs~ni udo :as llu:ich:.s n1a r ibtira 

~1:C~ < -v -i - ·ry~~~-1:~:;~~:;~:~",::.·~~~~ po\'cira 
(Cfte/rlJ d0o3r. A\'~ l.INClo aA IU IOS) 
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~ ~~~i~~d:~u~~,:;~t~~~es p~~l~~:·t~~a v':~~; ~ • ~ 
annos, sedeutana e economica, que garan- As ku,chas que saem d'aquclla praia ás 

VJi tia na rua do _Ramalh!lo, _n'uma bamca illu- in..:ertczas da costa s~oi por assim dizer, o M 
mmada a azeue, um unico tocador do ra- berço e a C."'lma de hospital d'uaua tribu de l'Vl 
beca, magro, de guedelha compnda com gente coraJOSa e mizcravel, que nunca teve 

as estnolas ruesquinhas dos banhistas cautelosos. certo o pào de e-ada dia nem o pleno descanço 
No tasco. pesado e esconso, com a luminaria ~ da sua. camareta em bairro pobre. 
am:ortccida, a povcirada enterrava-se na era- Tendo 1nuito de detestavel e muito de bom, 
pula do jogo e do vinho : alguns alargavam o o poveiro, espede de íuréla nomada, é, n'este 
folle do harmonium. n'uma ronqucira enfado· M temeroso apego (l vida que obseca os individuos 
aha. tostados da marezia e com o cachimbo l\/J de todas as classes, aquel e que positi vamcnte 
ferrado nos dentes; e á na.o 1>esa o valor da sua 
porta, velhos lobos do cxislc1\Cia, nem as neces· 
mar, engelhados e côr de sidades da sua gente, nem 
barro, com os o 1 h i tos o direito social da sua 
azues picados de somno, ttanquillidade. Religiosoe 
cabelludos e asperos no immediàto de acçno, pos· 
peito desnudado, mostran- sue uma fé imperiosa que 
do do pescoço á barriga lhe destroc o medo na.tu· 
grandes rosarios de contas ral pelas emprezas arroja· 
de osso, pareciam enfeiti- das, e uin sangue impulsi· 
çados da luz d'azeite, rin - vo nas r'ICCcssidades do 
do curiosamente seu officio. feito 
para a ge1He nova: d'um pouco de hc· 

- Ah ! diabos roismo. que pro· 
vos leve; diabo va a caracteristi· 
vos leve! . . . ca do seu activo 

Ó02 

(Jm vc>lho jusrado' />OV'.ir·o: 70 armO$ de .:ongélJI e ll)ii:t-ri• 
('Jic./ii do sr. A\'ttLISO ISAIUtOS) 
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e as suas generosidades pelo peri~ <la rr provido que tp· 

~ ex;stencia alheia. um juto 
Como \un grande museu exorbitante, o uecessario 

~ 
aoimado. a ribeira que se para levar aos dezesete an-
cstende desde o pared~o nos os dois carieis regula-
ao longinquo templo mentados: o costume 
da La1>a abre e ex- delicado de ser das 

~ hibe. desde as siglas redes que o noivo 
geom.etricas que dis- lC''ª ao mar que 
tinguem, collo· se cxtrae o ne-

cadas fi ré e ao ca· cessario p(1ra os ba-
1><::lo. a propriedade 11/tbs, enxoval e mais 
decadacmbarcaçào, des1>ezas decadama-
áarmaçàoen()'euhosa trimonio- tudo isso 
das lanchas,

0

todo o me dizia, em verda· 
afazer habil e syslc- de, que o poveiro era 
maticame11/I' religio um. homem -sit~gu1ar 
so d 'essa colonia ar· de temperamento e 
iibada um dia: no <'Ostumes. se elle n:t.o 
accaso d'urna vida fosse, já. um typo lo· 
erraote, {,qucl1~1 cal devéras interes· 
praia agitada, com sante. 
o burgo entào abri· Eu vi·o no ponti· 
gado 110 campo e lhao empedrado da 
de quem a legenda ribeira. velho ou no· 
remota resa que cde varzea vo fu1nando sempre o seu 
teve a o rigem.• tabaco forte, vestindo o pan· 

O arranjo complicado das no azul ou castanho da se· 
suas rêdes, fiadas o fabri· ragôça serrana, de barba marginan· 
cadas do linho licum, guarneci~ do o modelo bronzeo da face, e 

das do sarilho engraçado das . _ voltando os olhos pequenos " 

~ 
suas 1·ástas e calhaus. que os enh'tilllos ~1~-.:,~· para a Unha maritima do sul. Vi·o . no quh\· \~ 
ajustam, e <1ue aprc:;cntam um variado teci- 1 ~- 1 tal agregado a toclas as casas dos bairros po· 
do para cada uma das espccics de 1>esca- 1 , 1 veiros. e11casca11dô as redes, apparelhanclo a 

nn rias: a divisào do producto colhido por -- ' cesta, preparando os tambifqs do peixe a nn 
r.J, cada comp1111J1n, com dois quinhões para o secar, amoruoando o sargaro para a feito· .\"J 

patrào da lancha e um outro hipothecado á rede ria agrico1a dos arredores. A mulher era íortc . 
de beber; o ne· e ordinaria de 
gocio realis<:tdO lingua, dcs1·m· 
entre a pa,-rei· dada nas per· 

·ra capi· nas pe· 
ta lista, las saias 
que em· que se 
presta. e enfola-
º !)CSCa· V(\Ul n(). 

dor des· ciotur:;-.. 

1-A madnigada ua dbcim 
1Chekiáo 11·. I· 

,U;Ji\'S.00) 
2-Cri.>aiando ..• 

3- ô 111~reado da s.ardinba, 
4-0 1nllr dill Povoa 

f(71tllb dq # '. A\'llLl.l"{O IAKltOSJ 



Citteha. e d'um es· 
mahes d'olhos e de 

fart-s: que em muitos 
t'xempL,rcs parecia per· 
foito. Rlle, desmazela
do, com a íaixa cahida 
para as p<-rnas. a boi11n 
invnrluve1mcntc cahicla 

para uma das orelhas. os 
pés descalços. abrigado 
n'uma successao de cami· 

solas, blusas e cas.~l('os . l\las 
o seu o1h<tr imperava. If'acil
mcntc se comprehende n'csse 

homem toLusto a creatura r<1paz 
d'um affag:o a u1na crcanc,;a e da 
~nhurn dr. todo o corpo e toda a 
,·icla ;, !";llv3çào d'um e~lranho. 

l-Conducçlo da u1ro para a pesca da ooitt 
,-A•1~cto deo 11ma rua do bf>irro J>O"~lr·o 

(<.11</l/I d11 I,, AVNI ll'>O UkRO$) 

Elle é mesquinho e egoista no~ 
arranjo miudo dos SC\IS ganhos --,, 

~19..,,.,.illliii para as necessidades casei· : 
ras. E o seu impulso nào ~ 
tem medida, nem uma St) ~ 
especic: recebe e logo d]s-l 
dcoha: ~ serviçal de todos 
e rcvolta·se contra todos os 
quo a sorte isentou da 
sua vida atribulada 

Te1n um i cl,agadecon· 

~ 
~ 
M 

11:' 
-ú 

d içãO gcncslca. que lhe tra• a 

1~ 
fome e a morto, a nuzcn a e a ' 
obscuridade: e para a c1ual mal 
vê. com vio lenta revolta, que os 
alheios se curvc1n. 

O poveiro é. n'<'Staj\ c ircumstan· 
cias sociacs. um n>1nplcto s.,·mbo1 
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de cora~çm. nunça rctribuida: de curiosi· 
clade c:thnka e <lc miseri;J in~upcrnvcl. .. 

'\O fün da tarde, n<t Hnha da costa, vol· 
touu as lanchas c1re d., madrugada haviam 
partido para a caça do pel x<-~ . Panno:s br<in· 
r·os de vela, o'uma serenidade de carreira 
qut' parcl':C c-omemc, dcshlam ao longe sobre 
a linha d"agua lumino:i:a. 1-: íarrapos de nu
\'C"w brancas. quiétas u• 1 céu lízo e de e~
malte azulado. como quo bpcram a triste 
no,·a da noite. Fi prometthfa do sol :iue de· 
dina. 

. \ di~lancia. !l;Obre o planalto tio part'dc'lo e na ri· 
beira, de"'' nham-se a~ silhuetas do (X>VO que espera, 
agglomcrndo .. as lotas de e-ada marltimo. depois mar· 
cadas e feiradas sobre a areia hnn da praia. 

As lancha~ entram de véla e1\roluda, com wn mo
vimt•ntt> tumultuoso a bordo, e de capelo voltado 
ás int'e1 tezas do oreano. 

c3 do producto maritimo: ou\'e-se a indi· 
cac;:io. em ,·oz baixa, da mar,:a inherente 
a t·~d:i. homem da <ompanltn: 

Marca ao rabo: cn1z á lxx.:ca: pique 
(l h:1rbat.1na; dois córtes !l beira ... 

Urna infinidade de marcus ! 
l)cpoio:.: (como na ultima tardo que vh•i 

n'csstt lerra engraçada) um sem numero de 
mulheres e creanças pas!tam 1wlas ruas de 
:lbrc·mar vergando ao peso da~ redes ne· 
~a~ que se debruam no ma$~iço de rnst'as 
e calhaus. As saias de sar..,~oça baloiçam 
na iru1uietaçao das anca~ a um t'\-tJamo cer· 

to. As targas de rêdcs succcdcin-se. dh·i· \' ~d 
dida.s nos grupos familia1e• da lc;taçao de '" 
«ada lancha . 

Xu.~ca me esquecerei d'c~'c admiravel 
JlÔr do sol! Fronteiras á barra, uma en· 
scndH do rochas que entravam no oceano 
recõrtavam·se na côr verde do horisoutc. 
r11rur:u1 e atropeladas. Por rima, na incli
na\·:.o da barra. uma nuvem rwgra e longa 
como uma aza de corvo, feita d'um vclludo 
amoroso. cobria wna p..·ute da face rubra 

~ 
do sol. As aguas. áquem da~ rochas. tin· 
gtam-se dºuma côr triste de cin~o.1. E na passh1-
d~idt do oceano ainda lanchas. de grandes ,.eb< 
de5ccrradas, vinham rccolh~ndo ;.10 seu poisi· . da 

pram ... 
~ O comboio que mele· 

1111:,;.,.41.o;;;;:.:;,;;::;._=_;;--- vavn era o mesmo itaste 
arrastado da chegada. Cor· 
tâva, f1q11ella hora. entre 
o mar e o ('ampo. .\s 
aguas ·lo rio A ,.e pa..-.sa· 
vam sob o plano da poo· 
te. e de face ao mosteiro 
velho de Santa Clara <te 
Vllla do Conde : ao lon· 
gc, para o poente. cerran 
a esteira quieta do oeea· 
no ; f1eiras de casas tc1 · 
rcas. cm pequenos bairr11• 
de 1>escadorc~. dispunham
sc, :1!nda, peh• borda dt· 
agua: o p;ua traz, sob o 
lume <las prin'lciras estrel· 
las, o aqucducto das ftei· 
ras claristas desdobra\-a a 
longa ~crie dos seus arros 
cm ogiva. 

Em Mindelo subiram 
para o c·om p;:u timeoto 
duas maiatas roHças. úr 
de ma<J~ de espelho. ~ut": 
eram como a \·isita cl 
cum1>rimcntos das far- -~· 
tn• tcrrns arnd;_is que 
ainda ia correr. :\las 
a r<tda hora. vindo \ 
do mar e ('Ottendo ao 
carinhoso agasa
lhodot·o.m'\J>O. nem ~ 

mesmo de.ante d'essas duas mulheres alcgr~ ~ 
me c.·~t1uecia a tribu corajosa e rude que ha
\'ia deixado •.. 

A•~FRF.Dô GUUIARÀ8S. 



ANTONIO ~IANUKJ. (Clirht de Arnaldo Fousua)-"::\a ma· 
drugada de z.1 de outubro, victi1oado por uma peritonite, se1n 
que plidcsscm valer-lhe a scicncia e a dedlcaç:io dos medicos, 
íalleceu o secretario da empreza do thcatro D. A1nelia. Nem 
todos os dias morrem creaturas da rora bondade de Antonio 
:\lanucl. Por isso tambem o acompanharam at\:. ~\ ultima mo· 
rada, commovldos e tristes, centenarcs de amigos, a quem 
eUe dava. pela primeira vez - e pela derradeira! - um mo· 
th-o de triste7.a e de desgosto. Te1\do rct.rt-$!tado, ha,•ia dias, 
de Paris. com o sr. visconde de S. t.u\;r. Braga. de quem 
cl1c era mab do que o secretario dedicado, o amigo insubsti· 
tuh•el, ninguem podia prever que a morte anda!'tse já esprei· 
tando a sua alegria. )fas bem certo ~ que nem do pr~prio 
riso 1cm medo a morte, e que ella, com a mesma solicitude 
impiedosa, o mesmo zelo il\flcxivcl, vem procurar entre os 
desventurados e os fe1iz.es, entre os bons e os maus, 
indifferentc1ncntc. a sua funebrc prc~m. 

Antol\iO Manuel conservou até aos uhlmos dias da 
''idâ essa jovlalldade que t:ao bem !C haunonisava com 
a generosa bondade do seu caracter. Nlnguem melhor 
do que cllc soube ser alegre. :-.\une-a nlnguem lhe CO· 
nheccu um inimigo. Klle era a incarnaç~ da bonhomia. 
i'"ilho de uma mu~tre familia de Mirand<"lla, ~oube 
adaptar a.s ~um11 qualidades de cducaç3o I1s c.·:dgen· 
cias complexas do seu cargo e revestir com c~se 
aspccto brinc-alh~o. que todos lhe <onhcccmos, 
a recUd!\o de un'I puritano. 

Ant01\lo Manuel parecia empenhado rm desva
todsar todns as su:\s nobres acções <.·om a sorri-

dcl\te bonhomia com que lhes attenuuva a 

íl 

significaçho. Dir-se-hia q\tC tinha pudor cm 
deixar cntre\•cr a gr~vidade illlcgra do seu 
caracter. esforçando-se por dar aos outcos a 
imprcss:lõ de que a Su..'\ bondade era. como 
a de uma CTeança, inconsdente ! 

A 11/tulra(do Pbrlttgw:a aqui dêh.a consi
gnado o seu prcito de saudade ao 01migo que 
pt"rdeu e cuja falta com t!lo si11çcra amargura 
hoje lastima. lia mortes que o Clllquecimento 
n:lo attiQge. Antooio Manuel contfauarf1 viven· 
do nai. saudades de quantos o cstim:unm e 
conheccnun. 

PR1NC1l'I\ ns ho. - Na cstn~·:.o de 
Kharbinc, na Mandchuria, quando passa,·a 
revista rom o ministro da fazenda ru!l~o Ko 
ko~·1.ofl' á guarda de honra formada no t·acs. 
foi as'i3Sslnado no dia 26 de outubro. a ti· 
ros de rcvoh·er. por um coreano, o pnndpe d<": lto. 
residente l\eral japonez na Corêa. O prin<ipe de 
Ito cm a malor indh•idualidade poli1ic.·a do J apao. 
Interrogado, o assassino declarou que 1>rc-tendera 
vinger a op1>cess~o soffrida pela sua patria e a mor· 
te de pcrcntcs mandados exeç.utar pelo assassinado. 



- 01 J•ACll • 011 1>Adri• 
nh""' clt" CaTlota 

A111011ia. 
i-A •••l11natur-a 

do tC'rmo ~ ba111.,mo 
.... .,. l.uisc . 

.s-Toda a «:omp11.1:1h•a 
do l"ol>•• dotpoh 

do Npu~""°" 
(QUll" tU H;'.'11;<.)Un.) 

,\nionLl -um lindo 
nome pMa um c;1r· 
taz! tt•n• um~\ en 
chente IC1J?,o da pri
meira vei que ap
parcc.·cu c.·10 publi
co. .\ llb1.slracc10 
Po,.l11.1:11e;a fd7. vo
to~ ;10rctue todas as 
boas fa:ta' tenham 
sido prodi~•s de 
conn:~!C~t\rs •Í. futu-

Xo dia 21<, na egreja de S. 
Lub:., rd de Franc;a. cffectuou
se o bat'ti~ado d<~ uma filha 
de Lili/,. ff • /11'1. nasdda em Lis-

.;, boa. a 1ú de outubro. ~ervindo de 
padrinho o rlo;<w Tonitoff e assis· 
lindo !l cf"dmonia todos os artis· 
tas da comp.;1nhia do Colyseu dos 
Recr .. io~ . A ccrimon ia íoi concor· 
ridissima. A pc.•quenina Carloi.1 



Mad ame O pauado, pmente e luturo revllado l 
pela mais tdtbr< tbiromantt e PbV· l 

slonomlsta da Europ• l 

Brouillard 1 

DIZ o ~~do e o prq,eulc e J)l'cdizo : 
futuro, c;t.m vc~c1d:adc e nlpidcx: ! 
~ h1c:om1•mil\•el c 111 v1H1d11fos. t'<-Jo : 
ci.tudo qm: fez d#8> S<:lcoclas, chro- : 

0111.nciiti;. ehroool:OJr;h• e pl1it.101"j:in e vcln.s ;: 
11i•Plif.'.'.•(oeti pn1;11cas dnf thcornu1 de C :lll, :: 
W!YAtcr, l)e<b.i.rr0Ut"111,l.111111brou,d'1\rpeu· : 
hgnc)·, urn.d:lmc Krou1llanl tctn pc1eottl<10 : 
ali ~·1 i ucipacii c1dadtt d~ €1lfopa e 1\mc- ; 
rie'I, 011de foi adtnirid.i r-el<>s numcr()$()i; : 
(1~111.-5 da mni-5 al1:1 cMbcgorh1, a quem : 
p reodi,.-.,e ~ qncda do lm1>c rio e todO!l <>s : 
$1c;omcc1mc-11to!I q11c ~e lhe scguir-.1ri. l-~al:i. : 
pnrtui::11ci, fr11.11ecie, io$:!Cz. nllcn1lo, haliluio : 
e hesvanhol. ª 

Dá consull•• d/Arl•• d•• 9 da ê 
manh8 •• 11 da noite em seu : 
gabln• IOt ª 

!3, RUA DO CARMO, 43, sobre-loja - LISBOA l 
Oonsultas a 1.000 rs., 2.500 rs. e 5.000 rs • 

li sert'e 

GRATIS 

8/CYCLETES J)JSCOS 

125 machinas 

tal/antes 
De accordo com o fa. 

brica1lte resolvemos di-;
trib\lir durante o c;:orreu
te mez ab~olutamente 
CRATJS estas magnifi
cas machinas modelos de 
1909. Remeuem-se cata
logos e condkôe:t a quem 
en\'iar uma e!;lampilha de 

" ' 25 ré:is á CASA .S/JJJPLE"'X 
E Jl/AClllNAS FALANTES. 

J. OASTELLO BRANCO 

..................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............................................................................ ,.,,,,,,,,,,,,, .......................... , .... ,,,,,,,,,,,,,,,,, ................................. . 

OtSPONfVEL 

A SEDA S VISSA 
É A IVIELHC>R 1 

Peçam •• amo•traa du 11os~as 
'Q\'td11~i: ~m pr~tC\, bnrnco ou côr, 
Eollenne, Oacheml,.., 8han
tu11g,Duch-o•wo1 Crôpo do Chi
.,, C6tol~, Maastd/ne, ltllou•
MlllK', hug11ra * 'º (m. A l)•rtlr d~ 

1.2~ ()metro, P""' ve11tido,., bh1~c5, 
·~ .. •~~irn corno ali blu•o• t! ves
tido• borrJadu• em l»~tl$lc. Ili. 

tl.: e iicdn. 
\'ciulcnioii iu: n~a5 ~,;as g11rantl· 

'.u :10lid:a.\ dlrectamonto ao• 
eonsumloºoros o franca• do 
po>to a domicilio. 

Schweizer & C: 
Lucerne E. 12. (Su isse) 

i::\11<•11:.\<;-JO 
.1 .. St4;11s 

Vor"tcedor 
d• Côrtc Rtal 

C>ISPC>NIVEL 

-- CAPITAL --
Ac(6es . ••.•• ••. .. 
Ohr~rraçb1.·s .•. . • •• 
l·imdos (/e rcsen·a e 
de omorlisa(âo . . 

Riis . 

.;6ô.()()()$00ô 
323.910$000 

266.100'$-()()Q 

950.310:.000 

C.om\lat\\\a ~o 
'Ja\let ~o 'Jta~o 

SOtltdaQe anonyma dt rupon$ablll~adt limitado Séde em Lisboa. Proprieta· 
r ia d;:is fabricas do Prnrio. M:t

rhmain e Sobreirinhv t 171omar), Penedo e Ca~;"tl d' l lcrmio rl.ou::tl), \"alie ~laior 
1/ll/Jt•1:!{rtritH1-Ve!lUl). lnstalladas 1>al'a uma producr;ão à 1111ua1 de seis milhões deki1os 
<le p:\pel e dbpolldo cios machinismos mai!> aperfekoaclos para a sua industria. Tem 
em deposito gra nde variedade de p:t.p·eis de escriPta , de impressão e de embrulho. 
'1'0 1m 1 e cxecut~ promptamente eoconunendas p;'tnt íabricac;Ocs espcciaec; de qualquer 
qualidade <le papel cie machina continu;:i. ou n:douda e de fôrma. Fornece p;:ipel 
aos 11);-lis importantes jorn;:i,es e publicai;ões petiodicas do paii e e forncccdont exclu
siva das mai:; importantes companhias e empre1.as nacionaes. Escriplorios ~ dcpositos: 

LJSBOA-270, Rua da Princeza, 276 
PORT0- 49, Rua de Possos Manuel, SI 

l:'11dere(OS telegrff/Jhiros: Lisboa, Con1panhia Prado - Porto, Prado 
NumertJ telephouico: Lisboa, 605 - Porto, 117 

DISPONIVEl-

EM 20 DIAS ~ut;Mtf/Ml 
ANEMIA p~~~~~s 
CHLOROSE, CONVALESCENÇA 

EUXir d.s. Vicented.Paula 
Em toda.t tt Phumaciu O!J no n:roc!TO Gr.n~t. 

CURIEL&DEl.IGANT,RuadosSap.aft,i ros 16. l ' USBOA 
•:ioo reis o fruto franco porte em IOdO Portugal 
P P.l.OILLE. ,..,..,::a. Fau~ $ '-Dco:nls, PA PJlt. 

(PRINCIA NOUVEAU PARFUM VIOLE1' . i 2g, B' des JtaHens, Pod'J 
"' ''''"""''"'"''''''''''''''''''"""''""'"""'''''~;~;;~~·~~~~··o;~~:-;;·.:··~~~~·:;if;'''i..';;;;~~~;:·;6','";;;~···~·;;;;~;;"'""'"'""'''''''''' ''''''''''"' ""''''''''''''''''''''"""''''' 



Pt-tAROL. DOS REIS 
PORQU E IÉ O 

:RE I DOS PHA:ROES 
os MELHORES PHAROES sJo: 

B. R. C. Alpha 
Rodrigues Ga. u thier & C: 

67, Bº DE CHARONNE- PARIS 

Representantes em Milão BLANC FRÉRES 

17, VIA A RIOSTO 

CONCURSO DE 1909. 
28 pren1ios 

E M INSCRIPÇÔES 

S ENDO U M DE 

s:ooo$ooo r~is 
500 premios em dinheiro 

4 :000 PREMIOS REPRESENTADOS 
POR OBJECTOS 

DA MAJOR UT/l/DADE PARA TODA 
A GENTE 

Sorteio em 20 
de dezembro 

(_, __ n ... --~-

Avl• o Importante ao• oonoorrontas 
d o Brazll e oolan laa portuguo zas . -Os 
ronc·orrt•tHc"i do ultramar t' Hr.11il d t•\ cm rcm<:tter 
...... u;l'< n)dernetas de fór-ni.' a t l.1r~1u entrn<la na 
;:1chniu~'trn1/to do Suulo de 1 a 1.\ dt' d t'Lembro. 
l'.-r.L ,,cu é-lhes facultado o dirdt•> cl~ J>Olierem 

c:-1wi.\r IH rc:~pcnh. ª' <'ader
neta .... contt:ndu ap~na ... ~ 
coupon' corr~1w.mc.IC'.ute-. 
aos jorn .... c.•,. IHlhlir.tdo .. de:-· 
de o inido do c_'otH.:urso ate 
á c.lat<t do .. ultimo .. jormtes 
recebido!'-1, 


