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Jllustração Portugi.1eza 

Companhia do 
Papel do Prado 

OAPITAL.--
Ae('ües..... .. . . . • . • . • . • • . • • • • 300.000$000 
Obrig:a{'Jl)es •• . • , . , . .. . . . . •• . . • "°J,!>t0$(),ll) 
Fundos eh: rcscn;i e do :imor· 

Uis.:1.1;:10 ••• • •• •••• ••••• • •• •• ~ 

Soo1eda.do anon,yma do respouabUldad• limitada R~ls. . . . ~so.:u~ 

Sódo om L.le boa. Proprlelaria das 
íabrlc:is d() V~1lo, .\l:trJ:1n~1h e Sobreirlnl10 
rTAomir,.), Penedo e C::i.s:1;I d ' llermlo (f..ht•:d), 
V.11Je·)l:a1Gr(AIW{}Mill•.I• reJM). h1SS.."1.llad:as p;tr.l 
um:,a proch1e\.40 õ'lnn1131 cio seis mlll1õeii: de ldlos 
do lmpel e· dispondo dos rn:i.chlnl.smos mais 
a1~er cí~3dos o:ara a sua lndustrl:i.. Tem em 
deposito srnnde n.rted~de de p,:i1lels de cscrl· 
1•t3. de lm51re-ssão e de embrulllo Toma e exe· 
rui:. rif'i\mnLi.mente tnromm.~nrla~ n:ar:i f:'lhrit3· 

Ol!POSITO Gll!!RAI. 

5, RUA DOS SAPATEIROS, LISBOA 

O "Boalon .. valve" ffiiebelitl 
Os automlblllSl:tS devem ter goslo cm ~:1.ber 

quo o (!f)tj\r("i:O tlO • hO .. IOD·\':l. l\1(~· Mh-holin 
1 ( \ '3h101:1. agraf\'I)~ novldad.: que rncnc1onán1os 

no nosso u1Umo numero, 11or milté .'.l ~u11pre-s
são dos parafu-i:os tfo s~gurança.. d '01HIO re
sulta urna economia eo11Sider.wo1 do tcm1>0 o 1 
lratlamo na mont:1.gom o desmontagem dos 

1 
pnc.us. . 

Bsl3 clu_11la OJ)era~ão torna-se r3pifJa, slrn· 
pi es u fJr.11. 

O ma~J:'(al para a eftcetuar Oe3 reduzido á 
sua cxt>rcssão mais sitn111e-s: o • levler á bu· 
t.ô4'· (a1:1.,•ãtie:a do 410nto) ., o •lovler e:tuclé· 
(alav:rnea (!Obrada) eonslilucm tudo qui. nto se 
torna n~ ·cssario par:t a montagem conjunct..1 
do e11vc1opf)Q. e d3 carnara. 

A noticia, ern frane.·z. sobre esta novrnad<", 
snr:i r tltllellld<t, ,:t ratui ~mente, aos automobi· 

::~~:1.se~iupÔ~·i~~~~:~~r:i,= ~fr~~~~~!~~~~º~O~i~I~:~ 
MICHELIN & C IE 

CLERMONT-FERRANO 

(( Sf'rie 

A OUEBBADURA 
CUBADA 

Uum como tlft pt4rtlro tst! rapai* 
a abtrlura 4'tssa part4n 

E.c;:sa! 
a fórm. 
comott 
cu r o 
911tfJT• 
á11ra. 

Prtt> 
ehenOO 
abcrtun. 
((lnl llla

teriallli 
wem· 
/vrlt. 

Uma qu : bradura é simplesmm!t 
uma abertura n' uma pn.redé-:i pa (' 
de do 11111-J,11!0 q ue p~otcge os intest.· 
nos e outros orgãos intemos. 

E' quasi tão fac il curar urna fef&. 
ou rupturan'es.se musculor comon'w: 
braço ou na mão. 

Talvez es•R n11>turn n~o scjri ma· 
cio que a cabeça d'um dedo. 

l\fas é s11ifiâeuleme11le gTnnde pau 
permittir que parte dos íntcsti~ 
saiam por ella. E' C\'idente q ut- a ri
calrização n~o se produz, sem qut a 
natureza seja oiudaáa. 

E é isso, precisamente, o que faz 
meu methodo. Pcrmitte conter a pro 
tuberancia dentro da parede e no S(I 

proprio log.1 r. 
Depois pr, serevo o L)•rnphol IMii 

npplic:u s bre a abertwra dn quebrc
d ura. Este pent:tra a/t'nt1e# da pell 
a té ás bord. s da abertura e remo\-t 
annt:I cal/oso que se fonnou ao red11 
da ruptura. 

Então começa o processo de da.· 
lri::açh.<>. A natureza, jã l ivre do"in· 
testiuo saliente e do an11el callc>so ru 
abertura, e eslimulado peln acçãod.J 
Lymphol, forne<:e tambem lymph1 t 
a abertura 6 t ulra vez occupada corr 
0 tlOVO "11'SCtl/Q • 

.K;lo 6 isto simples? Ni'lo é ra~ 
vel? Tenho provado os 4o;eus meritc:S 
em m ilhares de (asos. E provt1!-o.Jii 
3 qoal quer quebrado que me e1wieo 
seu nome. • 

E.screvt1·111e quem q uizer pelo e«· 
rt:io e cu lhe enviarei pelo comK 
uma am.os/ra graluila de Lym1>hol t 
um l ivrv esplendidamente illustra<k 
ãcerca ela Natureza e Cura 'da Que
bradura. Nt10 me mllndc d inheiro. 
f\hmde·me apenas o seu nome e <f. 
recção. • 

Wm. S. RICE. R. s .. Ltd., 

1 

(ESPECIALIST/4S) 

(Dtptc, s. 346), s t 9, Stontcutttr $1 .. 

LOND~ES, E. C.. INGLATERRA 

COKE INGLEl 
PARA COSINHA 

O MAIS ECONOMICG 

R. Conceição, 17, 2.• 
Telcphone 1738 

A,ente em Paris: Caroille Lipman, 261 rue Viznon 



1-\'m."~·n~. 
( lk1 •A "' ,.._, t F. ar-11,t•) 

<;1111ia de~Rigaud, as lumino~ns ga· 
rntujas do rnystcrioso bilhollnho de 
;,1111t1r. 

Com o seu ar donairoso de velho 
·quilho. etlc ;, ainda aqucllc que 

,·iu dançar a pavana. a sarab;anda e 
v passa-pé nos salões do Louvre, 
(1uc atra,•essmt de c-adeirinhn as alêas 
do parque de V crsailles, e que ossis
tiu aos alegres st"rc")cs imimos da rai· 
r.!1.1 :\laria Antonietta, no Tria1\0n. 

Gr-dl\dC senhor opulento quando 
reveste de hcnninia rnosqueada, 

de zibelina, de marta, de castor, de 
lontra, de skungs. de 
ra1)()sa azul ou negra, 
dt•,•ia ter um todo 

Corno no 
tempo ele Luiz 
XV. o regalo 
gosa tste in· 
,·cmo do favor 
e l'I pcciat das 
grandes ele· 
gantc:ii. Quatro 
se«ulos de 
e:dstencia mo· 
vimcnto.•da n~o 
o cn,·elheec· 
ram. n('m mo· 
dificarnm mui · 
to. e ellc é 
sempre o mes
mo di,creto 
C"ontldente que 
est·onde no 
sç i u, agora 
per fumado ao 
Oeilll'I 1/11 Roy 
de Houbisant 

e ao 

eiwoh·ido cm l'ICtim ou ve11udo, perfumado a 
l1e1iotropio. "' n•rbena. a g<1rdcnias e a ro 
como outr'ont 

Feito de pcllcs eguaes ás que cobrem o 
busto ou enl:.H;run s:mplc.snu.~ntc o pescoço. 
ft estola ou ;', palatina. o regalo fórma. por 
a~sim dizer, a rlquir;.sima poruu da mulht>r. cst ... es
tou.,·~o. 

\'oluptuoso t·nvolvente. l'>rotector carinhoso de 
lindas m~os friorentas, ellc tem a sua hi .. torla ga· 
kmtc. começado sob o sereno céo de Italla, ahi 
pelos fins do x v seculo. 

Os primeiros eram feitos de l:tri;r.is tiras de bro· 
cado. velludb ou seda. forradas de pelles madas, 
e abotoados nas cxuemidadcs com hotl•c~ dt· crY$· 
tal do Oriente. de ouro ou <lc vrrdadeiras perolas, 
e scrvi<.m de lcpido nicho f1s pallidas màos das do· 
ccs venezianas que ahi trar.lam habitualin.cntc uns 
t:rndosos càeslnhos minu.sculos. X a elegante c•';ne 
ele Francisco l. a linda Diana de Poiticu. a 
despeito das su3S rh·aUdadcA de cora\:lo e cm 
questões de moda com a rainha 
m!lc Luir.a de SallOJ'a, trará tamben1 
um precioso rrgalo , pen<'f'nte da f4 , . ~ 
longa cadeia de ouro que lhe rude ia t21 . "i~, .. ~. .... ~ 
3 cintura e dC$CC até aos dour~dos t } 1

''{'· '~· 
chapins. O •enccdor de )larl>.'llan, ( ,;~ 1. ~ 

~:' cllcminado e fino, .J<~~'::::~===::::::::======~~-....::.-.-:..= ___ ~CJ 
Uma O<>r'rid• de trenó 

1tJ1 



~-~ 
rida do mal aventurado Carlos IX.~ r>-t t ~à 
usa os r~lo~ d"! C•A•r. cmquruno ' ' 1 
os llf~LOs ~no rc1egado8 <'• burgm•zla. 1 ,t !• 

N'esta C()Oça de surdo t<"rror, as deli· tV;,t ,,,,. ... 11t 
e adas gtl1.es espumantes s:.o sub~tltuida! '(!;,~ ~.;.i 
J>e1os véos negro~ que sombreiam o rosto. 

Calharina de :\ledicis occulta·se sob a pequena mas-~ 
cara ou luppa de velludo preto, atravoz da qual os 
seus olho-t ceem um brilho mais siui'lltro, e esconde 
çamclosamcnte as m!'los. que traz sempre constclla-
das de mara\·ilhOStl anneis. n.;1 dobras do rc~~lo de " 
1•elles. 

]•"eito de velludo ou sctim e forrado de herminia, o re· 
galo repou'lla agora no n·gaço de Luizn de Lorena. em· 
quanto Henrique 111. o mai!: effeminado de todos os mo· 
narchas. alisa e pt·nteia. como de costume. por suas ré· 
gias màos, n mais insignificante das rainhas . Mas C) regalo 
c.•nrola-se cm vo1ta das bonitas mãos <lc ~larga.rida de Y;.1 

lois. que, na sumptuo!iidade dos seus vestidos reluzente 
de pcdr~s preciosas, é a figura deslumhrantc, a. domina· 
dora d"esta côrte onde as mulheres se vestem do brocado 
de ouro hno Sl)b uma chuva dr perolas. Eis porém que .. 
marta-zibclina faz as delicias novamente dos ói<•ons e d· , 
macaquinhos. que apparec:cm meuidos nos regalos das da· 
mas da C'Ôrte do sombrio Luiz XUI. A esplendid:l rainha 
Anna de Austria, n Delornw. a Che,·rcuse e a Ninon de 
Lcnclos ter3o. como todas as .pre('iosas. do seu tempo. 
o~ rega.los enfeitado• com lacinhos de fitaS de seda. O 

. homens vaio ter tambc.·m o seu regalo, e usa1-o-h!'lo 
• 4J.;"7?f°)i tigrino, a deixar escapar o puoho da luva ou de 

/.J.)..Q..;,.:J \01\tta enfeitado com um rande laço. 
O Entao o regalo passar a occuhar as garra• 

' 
1-A d1u1u1 da pelllç• .... ---

protN"tor da~ artes e dos arti!ltas. rlo luxo e ili 
da belle7.a, ac:o1he a~ modas ualianas que a 
captlchosa e contractlctoria futura duquc7.a de l 
\'alcntloois combate. ao mesmo tr-mpo que us.a 
elci;:antementc ~t sua <tml~na11ce. nome dado cn- 1 
t!\o ''º r~lo. Assim. as pelles de lobo t·cn•al, 
de gato bravo preto e de marta da C,1labria 
envoh·cm as m!\os felina, de dedos C'Omo cspa· 
das e rost~as unhas. afiladas e tnms· ~ • 
parentes. d;i l~avorita <lo delphim ~ 

·' '""~· ""'' fo,,.. ,~ .... a,"' i~ 
' 1.Xl\ 

~ 



plebeias e o livro 
de missa d'essa 
ii\·enturcira de austeros modos 
de fingida seriedade, que foi 
a )laintenon. 

Depoís de ter assistido ás 
praticas religiosas de S. Gc.·r· 
\'ais. as~istirá !ls orgias do Pa· 
lais Royal nas impudicas tn!\os 
da Ch:iteauroux e do Sabran, 
ir!1 a.coochegar-se ao seio da 
\'irtuosa l\taria Leckzinska com 
a mesma inconscienctn com 
<p.J.e acarici;irá o fino pulso da 
g~lantc e soberana Pompadour 
ou se est..1.dtHni !)C1o serrnlho 
tle Parc-au.r:· Cn'fs. 

O adoravel e fresco rO!i!to 
de )lcsria Antonietra desclllrá 
;:ioda g('ntilm('1\te sobre os de
liciosos re~alos de 1>c::1lc."s. 1>rc
parados com ambar e mus~o 
,. perfumados com jasmim e 
:x:r~mota. Os almiscarados 
;eraltas da epoca. dis<·utmdo 

ot· gcsticulamfo. agitam na~ 
>0ntas dos dedos o ;:nmdc 

1cg"'º de pclle de 
lobo da Sibci ia com 
grandes laços. ou 
trar.ern·no a1>ertado 
debaixo do bra· 
ço. 

A re leia bate o 
seu termo e dcn tro 
dos rcRalos da agi· 
tac;lo momcntanea . 
u~ado~ até na Ope
ra. os do~uezinhos 
e os King-C,;harles ~ ~ -""'-''--------~'---::::==:::::'li~ cernente ao peito com 

~ o regalo de chrn'- ~i
lha. 

verão acabar os 
seu.s dias mai~ 
relizes. 

,\ filha da in· 
fortun~ada .:\1 a 
r ia .\ntonieua. 
a dut1ueza de 
Angoulêmc, tra· 
r{J, sobt<~ o dia· 
tl<-'ma á grega 
~ o tufo de 1>lu· 
1nns, a fina man
tilha ele blomfe, 
que c hcgarl1 do-

A farfalhante seda S_;o 
cruzará as enlm·adas m!'lo!i· 
tas n'um :.;esto romamico de 
que sairrl o regalo. 

Foi esta a extravat:ante 
moda dos .~aJtts-mn11rhoJJs 
~pede de mitai11es. <]u~ 
unidas uma {, outra, <1uan· 
do se juntavam as m?\ô!\, for .. 
mavam o regalo. 

Finalmente veremos uni 
dia o regalo descer da sua 
opulenda e vir envoh·er na 
sua pelle de coelho ou gato 
preto as pobres rnàos venne· 
lhas e gr~iadas ela modesta 
burguezita. 

Nào sào estes, cenamcn· 
te. que temos admirado nas 
preciosas gravura~ cl(• llol
lar, Abrah; o Bélsse e Bou. 
oard. 

O regalo. que é tnais ain
da um ubjecto de luxo que 
de necessidade, tem de 5er 
fino e portanto custoso. 

Celcbrisado nas màos da .. 
patinadoras de Lancret e 
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Uourhe:-. tem uma graça 111'' !HCriosa 
q\1:-ndo unido au seio elas nwscaras 
"·~nezi""t'as de Pictro Loni;:hi. 

Prendendo sempre as attr11ç~s. c11e 
continuará a str l·elebrado uas telas 
rlt! Re,•nolds. de < iainsborou~h. de 
\'igée ·Lehrun, e cm muitas outras. 
~cm o costumado despot\l'lmO, a 

moda offcrccc csrn estaç:io o re~alo 
;.:rande ou pet1ur·no. infinitamente / 
,·ariado. simJ>lesmcnte de ?Cllc, / ,.. 
ou cnfeir.&clo com patinhas. ( 
,·aheças. rendas, lnmjas, e 
~nlôes bordados ~ as~e-~1.tcs 
~obre karacul. ~rio e Jª o 
c:><a~gcro d~> enomle regalo 
de oompri-lo:t r.ellos de 
cahra de An:.:ur.1. que nos 
acompanham o vestido 
até abt\ix:o, usado no priu· 
ci pio do x v111 seculo. \~ 
nem tào pouco o delicio~o \ 
rc~alosinho \\'aueau {'IU 

Coppée. pintadn a guacho. 
com rondas de amorsinhos 
ou com passarltos a es· -;/?'" 
vonçar, usados ha uns ~ 1 

bonstrintaan· Í '~ 
nos. e que ai· ~j) 

' . " ~ J,-Sob a IW\"f' alkm.i 
( , .. mll'O u .,..,, "lfl) 

t>h! mas por 
um d'c.~stcs rega· 
los preciosos. 
conft·s~t·mos, va· 
le bem a pena 
um sac-rihcio pe· 
queno ou mes· 
mo grande. 

:\ctualmente, 
favornddas pelo 
aulomobilismo. 
muitas 1>elles que 
d'antcs apenas 
eram u~ada$ na 
Russia e na La· 
poni~t. espalha· 
ram·se por toda 
a parte, rnas co • 
mo ~~o bastante 

ape· 



O seio ~ a mais e 
expressiva belleza ô 
da mulher e o seu 
relicario. Aría do· 
cernente ao impuJ. 
so do a1nôr e n'elle 
:::e guar da quasi 
sempre a m3i$ que· 
rida e-arta, aquella 
onde se dizem as 
lindas phrases que 
parecem levarcom· 
sigo todos os sus· 
piros de quem as 
es ·revcu. 

A noiva com· 
prai-se em ter junto do seu 
peito a missiv:. onde se fala 
de futuras fe licidades, como 
se assim, mais perto do CO· 

raçào, lhe fôsse segredando 
minuto a rninuto a 

1-5it'ic> d~ mi!~ (q1.1adro de Lcvêqut) 
,_ O 6ot4o ti~ rosa (quadro de Wille) 

ventura de que está cheia. Cada 
p:ilavra que os o lhos leram passa n'esse 
aco1\Chcgo para a carne e n'c11a se im· 
prime iodelevelmentc. No meio dc..s festas, de.ante dos 

indifferentes, ella va<.· stntindo 
essa delgada folha de papel a aca
riciai-a com a doçura das palavr:'s 
escriptas. E' um mysterio soh um 
corpete, e a alma femmina no 
m\·sterio se deleita. 

"'A religiosa colloca sob o peito 
a imagem 1)rcforida, um rosto 
pensativo d'asceta1 uma face rosa· 
da de anjo ou um agonico perfil 
de J csus, e em toda a parte, no 
meio do mundo. perdida na es
trada sem íim da desventura ou 
consolada n ·um ex ta si berudito. 
sente-se sempre defendida. como 
se levasse ali: 01n punhal íorte. 
As saudosas apaixonadas. como 
essa soror Marianna. junto ao 
seio apertam uma recordaç:to, um 
retrato, ou uma florinha. murcha. 
cousas que marcam um dia sem 
nuvens no céu rosado do ~eu 
amôr. Occultar no seio uma rc
cordaçao preciosa &. na mulher um 
instíncto: é ainda uma fórma da 
esphinge que exista no intimo de 
todas cllas . Conservando ali o 
objecto a1naclo, sabem·no he1n per
to de si e bem longe dos outros: 
basta-lhes dcsa1}C:rtar um laço para 
os seus olhos se em be~re1n 1\0 
que é o seu thezouro. ao mesmo 
tempo que o seu pudor o defende 
como um draga.o vigiando uma 
princcza. Todas as mulheres pre
servam o seio dos olhares, 
como a sua mais valiosa bcl- 0 

leza. As antigas gucne:~ 
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~ o 
~ guardavam·no no íerro d~~s do seu quarlo no Ely4cu. Madamc Junot -o,... 

e, ra o salvarem dos golpes e ,,1mbem para tambom entrava na J>C\'U o tanto olhou u 'tJ' 
depois de nlo1 tas elle na.o ser o deleite dos amante do marido, que assirn impudica· D 

olhos vencedores. Só as màes o deixam vêr mente satisfazia a sua real phantasia, que a 
quando amamentam os 61hos. de quem é a fon· gran-duqueza cahiu com um ataque de nervos. 
te da vida que lhe' dã o leite- da ternura, como Foi ncccssa.rio desapertar·lhc o corpete. A côr· 
"" carne ,.ir~em é o mimoso botao egual ao da te afthcta corria para a '.Cc:ena, mas apenas a im· 
rosa antes de d<'~abrochar pcratrl~ Josephioa se atreveu a tocar n'aque11e 

Todo o prest:gio feminino v<·m do seio. Nào seio de princeza. Sob os seus dedos ap1>arecia 
existe a mulher flitn:'lo quando <:llc se ft'.rma, ama· uma cal'U• dobrada. cllo :'chou-a, viu a lcttra. 
durcce como um liodu fructo: a maternidade sa· ,~·... Era uma carta de Juaot. E essa catta, assim cs· 
gra-o alimen· condída no seio 
1~mdo um deu~ ~ _ lindo da mulher 
ou um mlzero. d'um heroe e da 
Os labios de irma d'umCcsar, 
uma creança foz a eterna dcs· 
co11ados ao ventuta da íulu· 
peito materno, ra duqueza de 
as suas maosi· Abrantes. Sem 
nhas rosadas esse bilhete per· 
pousadas so· fido. escondido 
brc cite. fazem n'um corpete, cl· 
dcs"iarusolha· la n:lo teri:l sido 
res, deícndcm· desventurada. 
no tào bem Nos agitnclos 
como se aquel· tempos de Ca· 
les pequeninos tharina de Me· 
dedoi lõssem dicis eca no seio 
a armadura que se cscon-
forte das anti· diam os fihTO! 
gas amazonas. mettidos em 

Até aqui el· frasquinho1 nti· 
lc é o relica· nusculos que pen· 
rio nobre, o diam dos pesco· 
togar mysterio- ç os cysnaticos 
soque guarda das beldades. 
as recordações Pelas noite:s, nas 
d"alma e dá a alcovas lidalgas. 
seiva á e-ame quando o amo· 
tcnradascrcan- roso (UOturava 
cinhas, belleza reclinar a sua ca· 
suprema da beça 1t'aquelles 
mulher,d'onde peitos t~o dese-
lhe vem a gra· jados,encontrava 
ça. a força e a o frasco d'ondc-
sa~raçào. lhe viria a mor· 

Sem dei:c:ar te para a hora 
de ser be11o. em que passasse 
ás YCzes m;:tis aquello capricho 
maravilhoso da grande dama. 
ainda, o seio E durante mczcs 
deixa de ser a e annos. sempre 
íont~ da ,·ida esses perigosos 
para ser o lo· A~,." .. \qnAdro de Gr~uce) filtros rcc:cbcram 
gar da morre: o calor d'aquel· 
dcb:a de ('On· les seios que os 
ter ingenlH•s rartas d'amôr para ,:;unrdar perfidios, o lhares apalxonados'nao largavam, adivinhando-os de· 
deixa de ter no seu calor imagrns de santos para baixo dos justHhos. Nem sempre essa Hotcsccncia 
rtquentar venenos. Ou o seio n!\o r.Jssc graça da mu· da mulher foi fonte de doc;ur.-s. Ainda hoje sobre 
iher t: ella n:\O seja o mai~ "olu\·el dos seres. A quantas seios nao se acalentarfi a per6dia, posta 
(1'3.·duqueza de ~erg, que era amante de Juoot. rcpre· n"uma pequenina medalha como uma bostia profana· 

senta,·a c:om e11c n·uma comcd1a de sala.o. da e que a mulher nw1C't.1 mostra, a que se 
'CJ'~ O go' crnador de Pans devia calnr a seus <~FJ..~), refere como a urna rccordnç!lo, mas C"On\ u1n ~ô~ 0 1.>és diamo .. .r~quella platéa de prmdpes, de C\~ 1,:.y sorri~o vago, d'esscs que s:io cemcrarios e 

) marcchac.à o ele hcroes e dl1.t1r lhe os mals 'tr: i cobardes, que parecem ter a aud<:'cia de rc~· i 
bcllos vt•rsos d"amôr, dciar-l h'os na ,·elar um pensamento e. ao mesmo tem· \ • 

r SUól voi apaixonada. a mlsma com po. o ludibrio ~ra o mascnrnr. Ao seio l..! 
' que lhe íala\·a a occultas no m\·sterio 'anto das m!\es oppõe-se o seio merce· ~ <J 

0<':; 1 ~/o ~ 
~~c::::::::::;;;;;;;;;::::::~~~fJ, ~- ~ e. <0f\ l?..9 ... 
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11.trio das an.ias, peitos que se alugam e onde 
3 lab1 •!I in1locentes ,.;.o beber 1>or vezes uma 

,.i(!a mJ1dita feita de todas as taras d'uma raça, 
,11imentada d'uma ancestrn.lldade doentia. 

Desolador é o seio das estercis, das reias e 
das p ·l•res doentes tOrluradas. como essd 1>obre 
Ren~·· ~laupcrin, roida de remorsos, a crn"·ar os 

morta . 
As enclausura.dM. as desditosas. nquel

la~ para quem o amôr foi apenas um so· 
nho, torturam-se ao deixar de sentir o seu o 
peito palpitar. Mc~mo na hora extrema, no meio 
das grandes tra~cdias da vida, n'esscs drnmas 
horriveis em que teem figurado mulheres. é sem· 
pre o seio o grande cuidado de todos os momen· 
tos. Maria Aotonietta traçou be1n o len~·o, amar
rou-o nas oostas, se~urou·o n'uma resignação, para 
:subir á guilhotina. e aqu~lla carne regia. que 
t;mto brilhára cheia de JOias no~ grandu re
C(pções da côrte, que for.era tantos amoroso11, mas 
que jâmais alimcntára um pequenito. ali foi f"OD· 
trahida, presa no lenço, nao devendo 'er ,·ista 
scn~o depois Cle fria. A marqueza de Ta"ora, 
no lugubre patibulo de llelcm, em frente do Tejo 
<1ue rugia no ahforccer l)ardo d~ no"eml•ro. ao 
~entir a m<iO do carrasco dc$enuançar a momti· 
lha que lhe tapavn o peito tào formoso, exclamava 
~:~~:a~rande ahivci, n~o sú de r:u;a mas hon fe-

-:\ao me des<'omponhas! 
Dido, para luttar aos lnbios d\un homem odia· 

do o seu peito generoso, preferiu trespassai.o com 
o punhal sobre a I'> ra onde o seu corpo se dcba
h•u. Mas lambem a par das scenas desoladas. ha 
t;"rt~odes quadros d':.nnor cm que os seios dt.· t.:ó.lm· 
ponczas e de raintws. de ''irgcns e de corteztl s, cocr· 
~cndo·sc. faztm confi!t~''\cs. uns pai· 
pit•mdo sob a madeia dos véus perfu. 
mado!'l, outros cm toda essa nudez 
admiravel das estatuas. 

sobre o seio de Maria pousou 
a face mona de Jesus seu f1lh1>, "lhos na paizagcm triste 

n'um fatal ou tom no e vcn. 
<!., o :-1eu selo 
decrescer, tnlr· 

-=o::=--=-=-="""'JU:"""~J~-~ 

rar-se, como se a 
mone o ~sse chu· 
p;mc 1 e.· •m a sua 
5Cdenta bncca de 
\'ampiro. I~ auim 
<:>mo hm a ª"it.I· 
nhar•Sr. o seu pei· 
lo outr'ora tào lin. 
do jí1 nc111 soerguc 
as roupas do seu 
leito. j."1 não tem 
•1ue o defender com 
pu<lor de olhares 
cubi~" 'SO~. porque 
cIIe se foi cs,·ain· 
do a ~nnunciar-lho 
(~u·· dentl'o cm pou· 
ro ell;1 propria, 
com tod.l a sua 
belleza perdida, 
iria repou.ttar o'ou· 
:ro seio. o da ttr· 
ra. que naturalmen· 
te, na pri1navern 
·iroxima, desabro· 
, hariaem rosas, 
1·omo $ · genni· 

~~~~~~~~~ 



o·un1a tarde l1istorica entre 3!1 ur1.e!\ da JwJca 
e com o seu <,m~c mais sa~rou a carne c;.ue 
o alimentara mas t~.unbem sobre o seio de L!!.· 
creda se turbaram olhos a~onicos depois dos 
crimes de3honrando essa grac;.t remlnlna. 

:\"um período de transíorm.li.;!\o social, quan· 
do se abalararn as tn"tituíçt~c.s e os costumes, a mu
lher excluio o pudor. procurou pe141. meia nude1. impôr 
o seu domioio. Foi no momt-nlo t-m que se csranca\'a 
o sangue que a republica 1r ... ncc7.a hzera corret. E cita, 
que svmboli!ld.ra o seu mc.z: de Cenninal n'uma mu
:her acariciando um.i pornba e<1ntra o 1)eho. n!lo poudc 
't'êr o que surgJra de toda a sua obra cm matcria de 
moda. e> Directorio çoin as 1uas b.:ac-hanaes. o~ J.,;tvi· 
lhões ~lante-!t. oude pdas nonts !C da\'~1m festas, com 
as casas de baile. que 3C abri:tm em todos: os cantos 
de Paris, trouxera esse u~ do decote tlo lo.ugo. t!\o 
cxtranhamente aberto. que oic l ori•os femininos quasi se 
desnuda,·J.m ('ol:ocando·FC par.t cumulo do bizarro .• me-is 
d'ouro nos !Jit.~os dos seios. ~J~s aso foi moda de pou. 
ca dura e na geraç:'lo 1e~uinto a mulher voltou a ~uar· 
dar ciosamente· ª' ~uas ~1aç~ts, a C!\<'Ol\df.•l·as c.·c1mo 
um dom precioso da dlvlndade que para ser amado 
n!lo deve andar exposto. 

\pesar de tudo. porérn. 

o seio é a milior bcllct. 
feminina. a que nos faz 

seutir a fôrma da mulher, aqucl 
la para onde os nossos olhos 
mais se voh•em attr-ahidos n'um~ 
anda de a desvendar. 

Tartufo. lançando o seu olhar 
arteiro para o seio de Dorinc 
cubiçoso mas dissimulado. ,.ilt 
dizendo: 

Co1r.:rc: '' scin q1u je 1u sa11rais 
:vir 

Par de j>ardls oôjds /es nm's snl 
--_: l>laslu 
E edil fail -:.·enir d' <ouJ>c1h/<1 

jvNUtJ 

E com cffcito esses pensamcn· 
tos peccamioosos, que sú o pc1 
to santo d'uma. m!le, aíasta, 1a • 
chamados ante essa suprema gnl· 
ça do corpo feminino, levam ao$ 
olhares demorados como os ai 
tos montes rosados 1>ela lm: da~ 
auroras e que parecem ser os 
seios da terra, t3o formosa, l!\o 
cheia de mysterio e ltlo fecunda. 
que deve ter sido taml>ein uma 
mulhc1 posta a rolar eternamente 
após alguma pcrfidla pratirada 
nas alturas, nos mundos ele bon· 
dade. d'onde a cxpulsarom. 

() uio d" Nrl>dl/l> (Quadro de Vkn1:hcls) 
{GRAVURAS OA Bllt.lOHUICA :-;ACION.4L) 



e ·O ·FUn·DG·MLINDO·E.·OS·[OMETA5·~J) 
Os 1)()vos. embora o nno 

1 tr~a. caminham a par dos sahlos 
a. a11ân de arrant·ar segredo~ao in

·1nito ... u' processos s!1o, certa· 
mente. differentcs: cmquanto uns, mcr. 
~ Je determinante:' ps_,·chicas. acolhem 
as e~plkações phantasiosas que n lmn· 
gl11;1ç!\o lhes suggcrc. outros, por seu 
lado, comparam e aualys;:1m factos. que 
t.ra u1em depois t·m conhecimentos cem· 
eretos na justa medida das suas ohscr,·a· 
~· 

\ nó~. receptores fieis de kalcidosco· 
pi» da '"ida nas suas muhiplas mnniírs
taçõc$, cabe-nos o papel de mediancl· 
ro:s entre a phantasia e a verdade . 

. \ Furopa tremia jfL de inenarrav<.I me· 
dõ na espectativa da visita do cometa de 
HaJlcy, em maio proximo. quando, de 
su to. como é de pra:otc comt':taria. ap· 
11aren~u no céu um novo astro va~lmn· 

~ 

(h, oh~ervado pela primr:ira ,·ez em Joa 
ne-thurgo por Drak<~. corno luminoso arim· : ~ 
to tio prJmeiro, provocundo, dc- sur· ,· ;' 
prez , uina curiosidade n~o isenta <14 : ; f 
tet~ilJ na ~ente cult.a, e um verdad~ir< : : 
fr".mlt•> de · pa,·or na ;:r.ande mas~ iJ:no i : 
rante •) novo com("ta tem sido Ob!cr· • : 
,. do dos pontos ahos da cidade por ~: 
'• nt•·n;1!'l: de pessoas. mostrando-se nl- ',: 
1idamcnte. á direita e ahaixo do pia· ·! 

t-0 com~I• de Halky, '""' 16 ri" cvereiro de 1f!.J6 
2 -·O Ulr<>nomo Can11llo Fb.ntm•rion flO •e" a•binete de tr•ti.lho de JU\'''Y 
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,. Uçta \~ enus, com a cau. 

_M. da. :lil\'HlUula ao zenith, im· 
~V pr:rio!te'! e fatídico na sua 

attttudc d•· espada nua que 
marc.:a um destino. 

Ora em Lisboa chora-se. la
grlma~ authentícas. fitando o 
poente ao nepusrulo, na ancia 
cruel dt contemplar o astro 
proph<"lit"O. que, 'Ct:Undo o ~ 
''º· :.nnunna em geral o hm 
do mune lo. < • t·ometa. prende 
posi1h·amenu· a attcnc;:tc> geral: 
cm vista tristo a /llNslrn(hO 
PorlN.fM~:a pr°'" uruu por todO!t 
o~ m<Klos l'"--•f·IC em contacto 
com as notabilídadcs anrono
mkas de Portu~l e do csuan· 
i;.":'f'iro. qut·r p~·,soalmt.·nte, quer 
consuh0tndo os uhimos boletins 
sdt·ntihcos robre o as~umpto, 
<l hm d<" traz.c.·r aos seus leito- A ~ 
Tt'S ;i ultima palavra sobre os 
aMro~ terrorist.as e v;1gabundos .. 
d1amados come1~1s, sohretudo ... :~:.:: ... - .. ~ _ ..... -·._ ,., .. ' / 
na partt.• (1ue t•studa as proba· ........... ....... i ., •• _ ....... .-.......... : ....... • 

liilidndcs e os ef'fcitos do en - ......... ...... . 
contm <lrt! duns u'l:hsas no es
pa<;<) •t veloddodc5 medias de 
,;nc•:ooo melros por segundo. para o carnpo egualitario da luneta ~tSltono· 
Fdi1.ment<: <.~surn os longe de rnica, vamos teotar reviver M commoc;C.c'I 

tal encontro. A1ut•s, porém. produzidas na Europa pelas successivas 
C··. <h.~ transpol'larmos os astros apparições do cometa de llalley. 
\ \ faticlicos 11 intinnd:-tclc das Ora a sciencia. pela bo<'ca dos muis cmi· 
\ ~ nuss:1s rck1çôcs, detcrminan· ncntes astronomos. diz·1'IOS <1ue sim. - l111l 
\ ~ do lhes a orblt<t, r1 vc. .. locida- cometa é uma ameaça. Os seus effeitos po-
\ ! de, a t"onsistencia, ns meta· dem ser tremendos. Os po\•os teem :"°i l ,' morphoscs 1>0r<1ue passam e a intuição dos grandes perigos. \ ; 

1
/ os caprichos que ap· o COllETA o'HALLE\' NA HISTORIA ~: 

Y p..rcnta1n, apeando-os, },/ 
~· por O!l~im dizer cio Os cometas s:lo os verdadeiros ,, o •eu throno t)'ran~ ,..~ trens expres•os da immcosidade. Pe· .6. 
~' 

~ - O coinel• d~ ffallcy em 11 de novembro de 1835 (docume11to extrnhido d"' "'"'"'º""' <ú IA" A.'c>yol AslnlJWINi"'' S<J~i'ely-A llllO de 18)6 
3 - O Obtnvalorio da 811C'Ola J>ol)'tCC:b111'a de l.i.sboa. - ( C'lt'<Jrl BOIO~•) 
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A riodicos ou csporadicos, apparecem orbita, tem deixado na humanidade~ 

subita1nente e subitamente se afas. ~91~0 terriveis impressões. W -t? lam, no percurso vertiginoso d 'uina th"•l-~.,. Uma appariç:\o de que a historia 
:: elipse alongadissimaquelhesprescre· t.cc.u.c.i ~ nos fala detalhadamente, produziu ~ 
1 •, \'C longos annos de rarrefra. ou entào o maior terror na F'ra1 .. ça, e remon. • 
~ a S\t(l velocidade é ainda ta ao reinado de Lui?. 1, 
~ maior,asuaorbitaéumarco 837 da no:-sa éra. A ttadic-

cle parabolaOl1 de hyperbole, ç:to caprichava cm alliar {1 
• • e nunca mais os veremos : pessoa dos reis o vaticinio 
(,,/ veem do infinito e para lá funesto do astro, e desde \) 
_.... rctonHun na busca de ou - que appareceu no cóu da 
, : tros sócs vivificantes . Com França antiga o nosso pro- \ ~ 
, , elTeito. os raios solates pare· ximo visitante, nt10 mais o 
• ' cem ser a vida cl'esses fo. rei Lufa teve um m.omemo 
\ ~ ~os fatuos do ü~finito. QLHu\· de descanço . O povo eho· 

J)
)·', to mais se approximam do rava, alliando ás lagrimas 

perihelio e portanto do sol clamores dementes de ani- .l, 
mais o seu brilho insolito maes a1ncaçados pelo rogo; .\. ·~ 

~" 
1 

se acccntua e mais longa se o rei occultava as lagrimas r 
'• ' torna a sua cauda. Ao afas· e o medo emquanto espera-

• t 1mef1to do sol <:orrcspoo· va o astro logo anciosamen-
de um decresC'imento nota - te chamado. As suas res· 

:·/ vel na luminosicla<le do as· oReitA !.>ti Vl\ANc.> postas porém nào satisfize- " 
tro errante, até que a per· nJm o rei Luiz. <1ue para 

~ de por ('Ompleto. O come a afastar o perigo eminente 
i...r continua no seu giro cter- annunciado pelo astro cabei- y 

no, mas o seu aspecto mo· ludo, resolveu que o seu 
clifica·se, e a sua carreira povo erguesse preces ao céu, .. ~.._ 
e1\Ul.O faz.se nas trevas, sem que a sua éÔrte jejuasse e 
que por isso ~e altere o ca· que se começasse a constrnc· 
minho que a gravitaçào im· ç~o de novos templos. Pas-

·' põe á massa bruta como se sa.dos tte:-. annos, e já o fu. ,
1 

).!1 fosse um instincto. turo cometa d'Hallcy gravi· ·.~ 
\~ Foi Newton, a proposito Lava iuvisi vel a billiões de .M 

do cometa de que nos occu· leguas da terra, morreu o -V-
A pamos agora, o primeiro1 rei; nào faltaram cntào his· I\_ 
lA que incluiu os astros vaga- toriadores que ligassem a ~ <"' 
~ btmdos na lei da gravita· sua morte á visit'd do as· V'l 

A çào que rege o universo, e tro. 
W foi , baseado n'estas ideias ldenticas scenas de pavor ~;! 
,; que Halley calculando a se repetem em 1o66, epo-
:11 marcha do cometa de 1682 cha em que Guilherme da 
1 , encontrou taes scmilhanças No1mandia cmprehcndcu a 

~ com as apparições de 1531 C01\quista da Inglaterra, fi. 
1 1 e lÓ07, que as identificou, cando C$t3 appariçao memo-

annuncia.ndo-lhe a volta pa· ravel na historia. 
~-: ra 1759. Fiel ao appello do Seculos mais tarde a ap-
A sabio, attrahido irresistivcl· padç~o do comela faz·se no· A 
\tJ" mente pelo sol, appareceu vamente em condições de ).('f 

na data prevista. b·es an- estrema nitidez e de inso- :~ 
, nos depois da morte de lita grandeza, o que pro. \'.. 
; : Hallcy. duz um novo frémito de an. ~ \ 

'' 

~ 
" " . , 11 

: ' .. 
'1 
• 1 
'1 

'·~ 

•-Orhit.:t do cometll. d'tlallt:y, :a- A$ C'3Uda5 w metuiu $li.O ~em11re oppott.1111 ao j!,OI, 

Ora este rei da velocidade, que 
gasta 76 annos a percorrer a sua 

guslia na humanidade e mais ac· 
centuado que os precede1\tes. 

• 1 

/ / ,., 

:• .. 
,' : 
'' '' '' ' ' \ \ 

{;J" 
\ \ 
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Çc:···- C<onio o ;.nn~ d:-::~ó~~:-.~i• ire:·.~:.:. 
0

i;~:. se nao dissC$semos ao lehor qual e a ?} 
LrJ depois da tflmada de Constantinopla Jl('lo.. ultima 1>ala,·ra da sciencia sobre a <-·onslinü· 
~ turcos. A hw; :c.'io dos infieis Íêt7.ia tremer a c;Ao ph~·~ka dos corpos celestes de que nos _../\..., 
V Europa qmmdo de subito. como stmpre, ap. \"imos occupa.ndo. tanto mais que os pt·rigos ~ 

.~ p~areccu. no céu, um 1·ometa collosal. Os da sua approximaçàn. o que mais nos 5>rc· ;~ 
j; obsen·adorcs do tempo legaram-nos a impres· 0<·cupa agora, dependem, quasi dircnotmcn· ,'} 
i ~ ~.\O d'um horrh·cl monstro aerto o <1uc n!\o te das condições da massa de que <"HCS : • 
~ \ •1dmira ~tlt<:ndendo á tensào dos espirhos. çorpos itàO formados. A acreditarmos çen;.ls : : 
t ~ Podc•in da~siflcar.se de selvagens cert<ts sce· thcortas. relativamente mode:nas, os come· ~ '. 
: ' nas t.:nt:to dc~enrohulas para conjurai' u pc· tas sedam col'pos iooffcnsivos. Al~uns se· \. • 
(~ rii:;o releste. l louve gente que immolou vo rltun t3o leves que um homem os transporta· r·· 
/ ' hmt;1rtamentc a vida {l S• pposta colcra do da sobre os hombros. e <1uanto ã sua <'audn, ! ~ 
: 1 cometa. l lolwe suicidios e sccnas de IO\IC'urn. o ~m·. que a compõe é t!'to rarefeito, que uma : ~ 
\ ~ [nnumc.~ras rreat1.1ras ficar3m para femprc pa· llartc d'cllc eo;ual a quatro vezes o volume ela J ,' 
\ ~ rnlysatla~ «I<.~ e~panto. E' rio meio d'este sin· B;H1ilka da EstTella, póde conter·~e nos pul· ! / 
q ~'\tlar delirlo. que o papa Calixto 111 onkna môes d'um homem . Ora estas theorias n:'l.o es· \r f o toque dos sinos ao Jneio ciia para chamar t!'lo de accordo com as ultimas obst'rv:1çõt·s, J'4 
M o povo [, 1,rcce conjuradora. Este toqut. pas· e ;i t.henria coot.emr)()ranea deixa muito ;, de· V 
Y ~a. dt·s<lt• enllo. a ~er um dever dos sineiros, s:cjar quanto á passividade cometar-la. ,..., 
C'· <'!: a sua hora trans· ~las. o que '~º .' ' 
\ forida para o pôr os rome1as; ' Í 

;J ~~ .• :~~ c!·~~.r:~ ,;1~~~ ~~~:~; \i 
1; llallcyquc fez nas· sào ronst.it.uidos '.: 
!i ··era~ actuacs Avé· por' bolidcs, soli· r1., 
M M..ria-.. dos porumto, mais y 
"r 1 )cs11cccssariose ou: tmcnos incan· 

,,-.., Lorna ;1loog._1rmns a descentes, proje- ·~· 
1 

.' I serie hlstorlca das ctando em opposi- 1 ~ 
: 1 .-ppariç~es 1>:Jra se çao ao sol c~tudas ,: } 
\ \ l'a1,c.~r uma ldéa do lumir\osas com .zo, 

1 / 

\1~ pavor <11.1e provo· 50, o 80 1nilhõcs 1,r' 
cav\un; u que se de leguas ele cxten· ~ 

1"
l.1 nos nhgura agora são. Predomina na 

intcrc~s,1nte é re· sua constltulçao o 
contar ao leitor a carbone. 11 a come· 

~- /\ hi•torl• do proprlo tas cujo nurleo ex· ,../\_ 
~ '7 cometa no seu ror· cede cm dlamrtro 1-" 

:...') ctemu e sobre· o do sol. S~o ma!· 
A tudo C\'OC'ar o que sas collos!aes. por A 
~ ellc nos diria do : . tanto, animadas de W 
'' que hou\·e.~se visto . :· "elocidades as· J: 
i ~ á supc·rhcic da ter· ".l som brosas. vis· ,': 
1 

' ra desde a ultima to que a proxi· 1 • 

: 1 visita á mais re· midade a que ; \ 
(~/ mota que nos fez. O cometa de 1$5~ vhto do alto cio O~r~•torio dce Paris passam do sol, 1, \ 

Far·nos·hia uma een .s dt 01.1c11t.wo de 1~~ não pennit.t.c VC· • .. _: 

A historl.i. onde a locidades iníerio. A 
\t{ guerra prcdnmiüa com todos os seus horro· rcs a 6oo:noo metros por segundo, sob UJ" 
/: rcs. porque, coincidencianota,·eJ,a sua appari· 1:>cn'' d'uma att.racçao total, e, portanto, dn ~ 
/ ! çào do1ni na quasi sempre 1 ragediasguerreira~. absorçào do cometa. Mas, voltando !t consll· '\\,, 
: : Modernamente. a vinda de outros <.'Ometas, tuiç:"lo physica dos cometas, apparcce-nos o 
~ \ pcriodkos, tem sido annmiciada por sabios nwstcrio elas suas caudas, sobre as <1uaes mil : l 
, • o pseudo sabios, com a etiqueta de l~lm hypotheses se tccm feito, sem que até hoje / 

1
: 

',J do mundo. A noticia alarmante annunciava se possa íonnar uma idéa exacta da sua com· \,, 
A que '* c.·ert.a hora o cometa cortaria a orbita poslç:.o. Ha theorias que seriam acccita\lels, A 
~ da Terra. A.ssi~ era com effeito: mas a no· te rertos factores de ordem physica se n:.o ias 
1 \ ticla. esquecia aizer·nos em que ponto da op1:>0zcs~cm e "ice-versa. Assim, para admh· :~ 
! , !iUa orbita se erl:'ontraria a Terra quando o tir a materialidade das caudas comerarias, $C· ,' • 

\ \ ~~~.:~i!r c;~~t•se. Te~~i{,m:::: 1~::~~ :,~:,';~ ~li:d:.'<t.:: :~~~u~~i':;~~~:, ',~~~: ! f 
: : a milhares rlc guas do ponto designado. E' rihclio. e. portanto. na maxima vclocidadç, 

,.' ,' asum que ha ilhares de annos "imos cs~;a· n!\o iníerior a 600:000 metros por se~ndo. ~ \ 
-A p.;.indo a succis~ü·os cat.ac?ysmos cosmkos, • e se. como se \'ê, a cauda o acompanha. sem· J;;.J 

W v~·se, pois. <1t' a Xatureza chamada madrasta prc perpendicular á superficie do sol com a 'W 
/'"~ é mil vc1.cs ·mais generosa para os homens sun cxtensno de 8o milhões de leguas, que \; .,\ 
' ; que os homens uns para os outros . velocidade deve ter a extremidade d'essa rau· 
f t O QU.E É u.M COMETA da? E' possivel que a materia at· ; : 
\ \ J'-1 Nao ficaria completo o nosso tloja tal acceleraç~o? Os sabios ~ /' i 
' ....... ~:::-... ·.:~ artigo, sobretudo vu1garh:ador de duvldam. 1Ja a hypothcsc d'uma ~-:::::: .... / 
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.····:..:=:--.::~-==<o --.-.-_: =: ---- --t?:~=---~,--~::::.:){l--o:::;:=--: =:~)u--,,=----::.-::~---:> --
~ refracção solar '{:j 
~ atrav1 T. da mas· · 
.A.... 1a cn·st:alina do A, 
V nuclco, actuan- \;-( 

:~ du como uma :; 
n lente, mas o ,'1 
~\ cthcr, optimo ,·.' 
~. \ lransinissor dos I ~ 
: , r"los solares e i \ 

{ ,' est<"llares, nào \.) 
~ º" retlectc, 'e $C 

/ 01 rellectisse, \ • 
! ! n!lo haveria tre-
~ , ,.as nos espaços 
\ ~ que ~cparam os 
\ ~ coqlOs lumino· r sus: o t:nh·erso 
M seria um infinito 

V d<.~ luz e ntio o 
r.. t1uc é, um infinito de trovn. Alóm d' isto, a cs1:>0rndico e q ual a sua orbita em rc1oçào 
\ '\ onal\'se espectral das cuudas. accus:L, na sua a nt'>s no espaço e no tClllJ)(). 

1 1 t·on~limiçãcl vapores d~ rarhonc. Temos. por· Como se determina a o rhitn cl'um co· 
:,.' l..'l.ntn, que ~lr de parte a twpothese da refrac- meta? Medindo a ,·elocidade que o anima. 
!: .;~1> ou d'uma vibraçOo c~pecial do ether. E'. ~e~undo essa \'Cloc:idade, o cometa pet· 
,1 poh. materia a cauda cometarla! Sem du,·ida. correr.í uma ellipsc e portanto voltar!t ao 
M se é constituida por C:J1.e1 como diz a sden· ºº''º sol n•um praso mais ou mtoos lon· 
~ ela. E!iitamos. como ~e \'ê. em íace d'um a~i· go. ou trará o que se chama uma "'cloci· 

(i . ' 
'' \1 
•' 
\l 

lJ. 

nvel mystcrio. que por l·eno ser•t um dia des· dadt" parabolica. a sua orbita !ltttá u1na pa· 
vendado. A ultima palavra da sciencia, está dis· rabola e é 1>ortanto um dcs<:onhocldo que 
})()$ta a adruittir na lumiOfl1'hlade dos cometas, vcrn do infinito e volta para o lnlu\ho. Rno 
n lnlluencia electricca do sol sobre a electrici· C!tlCS os dados que esperamos das obstr· 
dado do astro erra1'lte. cuja mas"ª em vibraçl\o va(õe~ sobre o novo conu~ta. I~ ' por· 
ó um collosal e continuo bombardeamento de t.'ln to c~1emporanco todo o jub:o f1cer· 
clc~trons. . . ca cl'cssc astro. Q uanto ao enco1\tro 

O Desco:-n-rncroo d'um cometa com a T erra. nadil se 

: : 
·: .. . , 
\o 

~ 

E ,·eiu toda esta recapltulaçl\o a proposito oppôe a que isso succeda, e cs<:usa· 
_/'-.._ elo ,.isitante inesperado e drsconhecido que mos pintar as consequencla" que de· /\-. 
~ pr('scntemente illustra, o céu. ,.e conhecer. Fi.na1mrntl". as caudas W 
~ Foi por el1e que lnstantemt"nte procurán\os cometarias. póde1n tah•tz repre!len· 
W ª" iitar um asttonoono notavcl, tah-ez o nosso 1ar um certo perii,:-o. Com cfleito À.. 
,, primeiro asttonomo. que. com tuna gentileza n!\o conhecemos sufficiemcmentc a ~ 
: ~ cheia de simplidda~c. ahrlu un~a clareira de sua constituic;:to ph~·sic-:t 1>..1:-a 
~ , l\11: entre os mystenos nunctanos e a nossa nos podermos prol\u1'ldar. Sa. ,': 
~ ; curiosidade. Pediu-nos pl1tc'.~m o anonymato das ( be-se que cont~in carhonio e ,1 •,' 
:' , sut.s palavras. Comptehende1nos e acceit(1mos ::> danogenio. Rstc-111 gar.c:-i, con· 

.' t o podido. O cstylo }omalhttlc" crn que ne<:es· .;! fórme a sua rnrcfucç!\o, pode· ~,_\: .• 
"··

1 ~adamente teriamos que tnC)lclnr as "uas idéas , "' rào produzir a asphb:la. -
A a~sma.aria, talve1., o t•!tpirlln CSiCncialmente ~ O QUK S8RIA 031 KN"COSTRO A 'i'" 1dr:ntifico do s.abin. As nos!tas perguntas. po- """ Como se pode vcrlhC';u, cm 1.rJ 

,; 1ém. d4•\·iam ser 5imple'( e precisas, dictada~. ,0 face das leis que r<'i:;t-m a " 
/ • de re~to, pelo instin•:to ~ conservação, <l"esta x ~ : gra,·itaçàO astral, o <'ncontro :\ 
! t ""<'7. collecth-a. r das grandes mas"a.s é tào pos- : ~. 
•, \ e> cometa desoobeno por Urale ameaça por 

0 
" .... .., ,.. sh,el como é um íacto a que· , 

1 
ac.1'0 a Terra? o, cometas constiruem real· ex. .o .., n da. á !!upcrhdc da terra, ' • 

\..j mc.·11tc um 1>erigo 1>ara o nouo planeta? de <"orpos metcoricos (/ 
0-., C,lue mal nos poderá tazer a cauda do cO· tnais ou menos volumo- A 
~ mela d'llallcy que dO\'C t•1wolvcr·nos ao dia sos. Enconttam·sc nos 11i. 
1\ 18 de maio proxim'>? rnuseus centenas ;• 
: ', Eslas pctgontas. n 1rias vc:.-:cs íe itas. 1>0r ..J _; de exemplares e ,•: 
\ ~ certo. aos sabios. uàt) t:;m n fadl rCiposta que ~ ..; sabc-scondee" is - ; : 

1 1 tl primeira vista se possa ('l4>(":rar: Vejamos as g et 1 tem outros que : : 
,' 1 rc:!1M.>~ias: < °' d-. cm to~:to do , , 

·'--'" o cometa descoberto por Drake é um des· 1 · seu formida· ' j 
~conht·-cido e esse facto basta para nada se po· -. 1 _ _ ~ > f ,.: 1 "'el peso nào ~ 
r <ler di7.cr sobre elle. I_ •. í (1·~ra. nos obsen·ato· o ~ ., :!. __ -"'_.' foram dcsto. )r.1 

,• ) rios especialmente dc~unados a este ramo a!· ; :_ ;: ;_ ~ ~ : -- cado1. Esse, -, 
: i tronomko, proccd4."m·se já a obscr· - ~~ \ 
\ ~ vaçõcs e s<'1 ellas nos habilitarão a • ' 
\.~-:_-_-_-;M dizer se o come1a ~ periodico ou Comp""""'º,~~:;:,~:;,~· ... <>•••• ~~:-.-:-..:~'/} 



... ·:.~~::.-.::=~==o c::.: :::.:.---0 (~:.:-:,,~,:=~-: )~-~:;;: =--=:::J{J:'"_'~---::-_-.-::.-.~> .. 
';{~ attil\gem muitos sr1·vn. O mais A 
~ milhares do k:i- intnessantc.1)0- W 
'- los .• \pcLard'is· ri·m. é que, dr 

10 os a•uono· •·cndo appare- {j 
mos cla\!ihcam· t·cr em novein· 
nos de pt> dos bro de 18;;, /: 
mundos, o que ronservou-sc in- ,': 
não im1H~dc que visivcl. decerto ,' : 

• } :~~~~a:'~= !:rc~~:t1:.i~:s~ i ~' 
"'/ outtO qualquer na noite de i; \) 
/"1 corpo celeste. do mesmo mt·7. \ -_ 

: : D escncam inha· n d:u offcreceu ; : 
\ ~ dos, por vc1.es, aos homens um i / 

, pela attra("Ç:IO 0 do.dobr••n<'nlo m. ~"'ª dC' Rida em 1.i46 dos seus mah ; , 
do•planctasquc . lx:llos especta· 
encontram no caminho, toda a geme os tem cu los . ás j horas da noite começou uma chu,·d 

_JV\. visto fender a nossa atrnosphera deixando um de cstrellas que ~ó terminou á mcl;c noite. Con J~ 
~ be11o e Impressionante suko de 1ur.. Confor- tnram·sc por myriadcs. cm \'arios oh~crvatoritlS V 

me a vclo<.:idade que os anima assim c:.lcm ou os bolides que suleavam de luz o t·l~u. Estudada ,., 
, ~ prosc~cm no seu <:urso. Calcula-se que estes a orbita d'essc~ corpusculos, vcrcladeiros des· ( / 

corpos. ao eocontrur a nossa atmosphcra. ca· troços de mundos. verificou-5e que !-iCguiam o 
1 • minhamromvelocidadcsnaoinfcriorcsa;2:000 caminho de Biela. Aconteceu um desastte se· \: 
;• metros no 1.• segundo d~cnvolvendo o attri- mclhante ao cometa de Lext"ll. 'uppõe-se que 

to 2 milhões de calol'ia.s. por ter soffrido a attracçào do 1)lancta Jupitcr. ~ 
M_ Estes corpos conforme: o volume designam-se Para a 1-hunanidade, as conscqucncias d'um r'l 
~ por uranolilros ou bolides. Como vimos, aana- tal coco1'ltro escapmn a toda a imaginaçào. Y 

lyse ph~·slca dos nucleos cometarios. accusa a. Apôs um calor anonnal, uma e xplosao for. \'\, 
presença d'uma ao""gregaçtio de bolides mais ou mida\'el devia ~arudir a nona atmosphera ~en· '. , 
menos incandeSC'ent<'s. aureolad~ d'uma enor· do a sua reper<"u~slo milhare:c de \'ezes mai, ,'i,} 

\ ~ :~1~~:~s::1~~~~s1~:i~~~~~~;~~ea':~~~~gÔ :~ i:~~ s~:~1ii~~teop:l~~l(~:: ~~º:~~~~ 1:~~1~:1~;:~~~ " 
'.• meta ceh~bre de 18r 1 tinha no nurlco um dia· as consequencias <'alorificas que todos conhe· ~( 
~ metro 2 vezes maior que o sol. Ora o sol tem c"m: uma cransfonnaçào inst.anwnea em gaze~ ~ 
~,.. 345:000 1Ch"Uas de diamctro. Com1:>.1rando, a inc.andeseentu. ~\ppareceria no n'.·u mais uma V 
.. Terra é um grao d'arcla millimetrico ,obre uma nebulosa, mais um cometa. a preocC'upar. por 
,~ laranja. Bastava pois que este cometa passasse certo. os aslronomos. de outros mundos. qut" ~ 
~ a 200:000 leguas da Terra para que o nosso nos contemplam. Comtudo o estampido mons- U 
Â globo íoue :lrrancado fl attracç!lo cio sol e se- tro do nosso suspiro final n:io passaria de fü-'is. 
W guissc com o cometa a tl\la o rbit.1 serular. O espaço continuaria silencioso e tenebroso J\_ 

!\tas observou-se jl1 um encontro comelario, rmquanto os no!t~os destroço-. 1>roscguhiam na W 
pelo m("nos o cffcito, pois d'outra f.'1rma se n3o sua orbita. E' c:.iso para di.r.cr que a mortf· é ·• 

: \ pode e~(>lkar bella. )las. e. ! r 
, , a estranha me· cometa, oum" , • 
// tamorphose 1horasuaCiHI· 1\ 
:,.j por qoc nassou dn. podia pro· \ \ 

o cometa de porcionar·nos ~...; 
't'/\._. Biela. uma mo r t <-~ A 
W Este comtta ~~ada,·el. e ól \{'f 

appareceu, t sa hypothr· .• 
n'uma <las suas !tC tambem ;l 

visitas, a25 de se: iene ia ~( :\ 
novembro d·~ n~o oppl>e . E' ,' ~ 

.. 
:':, 
' 1S.,i5. Jo:m noi· 1.n!'tsivel p--1is , .. ,.! 
''-,' tes conseculi· 'luc os f:37.t"t: 

~\ ,Tas foi ah·o da qucconstituem A 
~ mais minucio- a c;mda come· 1,,J 
• 1~ sa obscrvaç:io. tmia. tenham o :i 
: \ Subitamente. a J)(1dcr de nl1· : : 
~ ~ 13 de jan iro ,on·er o ar.oh_· 

1 de 1840. os as· da nossa ~Lt· 
. J tronomos com mosphera. e , , 
•• .,,1 infinito espan- n'esse caso. . ) 
~ to acham o co· morreremos 11 ..]\:;" 

.~'\ meta partido rir, n'um deli·(,...( 
/ / em dois. via- rio de satisfü· \ .. ~\ 
{ :, jandO de ("()D· \'~O-

1 

.. \ ..!'7 
' ... ~~-:.---.;; :-: .. ,,...J 

rullo3em do coriH:tt1 de 180 perto do Sol. em a7 de tevcrcho b 10 1 p 





O p<1rtitlo republicano n·· 
uniu e n scssào nia1..,rna no 

dia lO de janeiro. no Centro Ücmo· 
cra1 ico de Lisboa. Comparceeram ai· 
guns dos seus vultos mais prestigio· 
sos. tendo presid ido à reunião o H· 
lustre escriptor T hcophilo Braga. <, 
dircctorio. que fizera o convite, ex· 
pôz na m.ensagern que foj lida os hns 
da reuniào. reaHs~tda nào sô parn ar. 
firmar a solidariedade partida-
ri:1 perante a sit\t::-tçào, nl;'.ls tam. ~ 
bem par(t definir a tact1ca po· 
huca ,t seguir em íac« dos acon· 
tecimeotos. Foi proposto que 
se aueudessem de de jd as se· _ 
~intes questões· reforma elt•i. 
torai. leis d'exCCJ>\":lo, reor~a· 
nisaçao admimstrath a, unpos-

~~ ~ 

~ 
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ms, defeza do pah:, ('O$íno, questões cio· 
rical, constitudum1.I, financdr3 e econo 
mka. Deliberou-se nomear co1nmis:sões 
espcciaes para tratar os as~um1nos. de· 
durando-se a inteira autonomia do p..i.r· 
tido. No dia 31 reuniram-se ainda ai-

1-0 (lt. Brito C..m.atbo. dircctor d'A '-'"'• 
e depul:Cdo J'::~i~/:,;A~i·;~ grupo 
s-0 sr. dr. Cclctilllo d' Almcida 

~os republicanos n'um almoço. que se re.a.· 
li sou n ·um edificio do caes da Y lscondessa. 
em Snn\0$, sob a presidencia do sr. dr. Euse
bío J.cno. 





x·uma tarde de im·cmo. ;, hora a que 
as cozinheiras com~am a pra~utjar con· 
tra a falta de pontualid•d<· dos amo•. dois 
amigos de infancia, perdido' de vista 
havia tempo,;, despcdiam·sc no 1•a1amar 
d·uma lu:otuo~a cs<'ada. dando aft·tsso 
para (." aposento, que um d'<-lle:< r>cc.-upa· 
va. n'um bairro clc~ante de Paris. 

Perdendo a CSJ'H!f;_1nça de ser aprt~~<·n· 
tado á espos<.t do antigo camarada de <'OI· 
legio. o visitante esboçava unH' d 'eiuas 
phrases banaes. que. qu~1nto 11111is long-11s e 

florea las se urdem, menos sln· 

AHENS(VF( 

1-0ol• amlgui1 dt·~ptdh1.m·i.e ••ó pa1amat. 
J-1it<ud1u1do·"4: oom um d1•s>"11 dt" in111h1c.avd diamc1ro, \lma hl\llhcr mt1o despida 
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f
.;""f~-=-~-~-~_,_ ~- "'.._~,..' ~ ceras parecem. embora. por habito, disfarçandoaemoçaoomaisquepoude.~' '~ 
~"' ..J as impinjamos aos amigos tambc1'IL Mas já o coinpanheit'o, YOltado a si ·~ 
\ R ia a descer, q uando o outro, pooteando da surpreza. fazia descer o panno sobre a ma- ~ , . 

~ os labios com os dedos e apurando o ouvi · gica appariçt10 e o elevador. reposto em mo· ~i.-t! 
do para o ruido surdo do elevador, que vi· vhnento, para as regiões superiores le,,ava ~13 

uha subindo, o agarrou com presteza e lhe dis· a cclcslial creatura cntrev!sta. 
se baixmho· foi a vizinha do ultimo a tldat que, tendo des· 

Eil·a. . . chut ! . . . vamos <;ausar-lhe uma curado de regulai a manobra do vehiC\1101 viera, ; 
suq)reza. . por traiç!\o do mechanismo. deliciar, de passa. 

E, mal o elevador, retido de subito pelo es. gem, os dois amigos . cavaqueando na escada1 

porào de paragem, estacou, d'um rapido movi- com a suggcstào das mais excitantes bellezas. 
11\cnto o marido impaciente abriu a porta do l\Iadame Courvite era uma d'estas mulheres, 
tubiculo trepador. que, chegada á opulencia n'uma volta de for· 

Surprcza extrema! . . . Phantastica vis:lio! . . . ttma, quer, no borborinho insolito de festas 1/ ~·aquella caixa, faze1ldO St m descanço o vac· successivas , apagar da memoria a lembran· 
ven\ entre o rez·do·chào e os andares do pre· ça d'uma modesta· e ignorada mocidade. 
dio. sacrario estofado de côr de rosa. jaziam Com effeilo, a 1lossa recente mundana separou· 
pelo ch~o roupas. em desalinho e ao centro en· se dos paes. serigutiros nos arrabaldes de 
rolhia·se, escudando-se com um chapeu de im· Rouen, para casar com o modesto doutor, que 

placavel diametro, uma mulher meio despida! 
Maldita e infame moda de enormes discos em· 

ptumados. que, na sna occasiooal utilidade, to· 
lhia a vísl3 d'um rosto nwstico~ talvez íorm.oso. 

Crc1~do que raSse a esposa prometti. 
da, o amigo arr:mcou do suggestivoqua· 

dro o olhar prisioneiro e recuou 

soube, em poucos 1nezes, construir com o 
seu pequeno dote -.1m pedestal \'istoso, d'on· 
de lançou á humanidade soffrcdora um grim 
de csperaoça. 

As curas rc;.~lis-adas com o seu pri
meiro invento- o nco·antincphritico 
s.alpicào d'a"eia-crearam·lhe~~~~~ 
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·1.-(V-- .. ,~ ~s-"·~ ~M 
·~um nome, que os joroaes eni:rossa· wwwlhe as pernas por outras. Estas SI· -" ...._ 

vam dia a dia. multaneas operações executadas ._ 1 

Dc1~isdatxtraoha scena doclevador. a cs· n'um corpo em posi('ac> de ypsilon \·oh.ado, 
J)l)Sa do illuoi:trce~peciaJist:: entrou no seu aJ><:>· n:.o iam sem difficuldade e pa!Cqvam-sc 'h 
sento troveJ~ndo fulminantes imprecaç<'\c!I. :'\!\O no meio do mais Ju~ubre sile.ncio. __.....4 
é •1uc a indi!.r;-reta revelaçlo do habito de ~ Qu~brou-o madame Cour\'ltC rom uma ~ 

despir n<> ele,·ador. 1:i conhecido oa ca!la pda dolorosa excb.maÇ!\o: Trinta e oho ! • 

1 bubilhotitc dos creados. lhe causasse cmh;1ra- - Nem sete e meia. retorquiu o Fi!;:aro. 50. 
ço: il mulher actual, acostumada á nudei par· cegando-a. 
clal dos hailt•s ""- praias de mar, jlt aOo teme o Nno é da hora que falo, \'ohou c._•lla, é d't·sta 
vl'xamc da ex1losiç:t•1 occasional das suas grn· maldita ciru.a que persiste cm nno cc<lcr de 
\·as illtlm;,s, m;is tres minutos perdiclo!i foi con· quarenta ... 
trarlnnto arrelia para quern tl'a7, o tempo conwdo. No corredor rcsoavam os passos do doutor, 

l)'csta sorte contrariada e maldizendo a avcn· que, jú prompto, passeava d'um lado para o 
tura, n no;;sa jo,·cn elegante, r.oovocando t•:n outro co1n un1 diadema ele brilhantes enfiado \ 
altos gritos todo o pes:;oal ao seu ser,•it;o. foi no braço. ;\ faia de estudanlc !Caindo d'uma cl ls· , 
direita uo boudoir e, ali. otfcgarHc. dci~ou·SC lribuiçào de premios com a ~ua corôa do louros. 
cahlr n\una radcua, dando a cabeça ao cal>cl· l>e ve~ em quando espreita\'a e vendo o mo-
leirdro e um !lé a cada crcada. mrnto d1egado. passou a joia ao cabctleirciro. 

E as~im, ao passo que ella propria puxava que a prendeu com quatro ganchos. rematando 
o atat·.ador~s do espartilho e o meslre capillar o penteado. 

O doutor louvou· lhe a pericia e. tomando· 
lhe o pulso, despediu·O com phrue anima. 
dora: Dentro d'wn mez. estará curado; 
,.: .... vá-se deitar. 

Com effcito o barbeiro era seu 
dicnte. 

Depois d'uma viagem á 

~~ 

.,. 



' <~ .,,~ ~"- ~~__,.~~\ 
, ~~ Suissa. visitando as princ1paes casas de cha1tjl'~11' a madame Courvit~. ' r...o~ de saudc, o nosso espcc1alis1a linha Pela mesma razào, o mestre cap1I · 

fundado um stmatorium para neurasthcnicos, lar, que a penteava. era vm irnernado. For· 
que, <'Orrespondendo ao estado psychico do tuna feita, tinha abandonado a arte; caído ) 
doente modemo, repulsal'1do t0da a vulgad- nas maos do doutor. retomou o mister co-
<lade. se afastava por completo dos mcthodos mo cxcrcicio de gymnastica sedativa dos 

ordinarios. A therapeutica do estabelecbnento, nervos. Dias antes, o sallnlqrimn ünha sido vi· 
onde o salpicào d'aveia era o alimento exclllsivo sitado pelo ministro. O aho funccionario, de· 
tOl)Sistia unicamente na gymnastica laboriosa . pois de examinar minuciosame1nc as vassou-

!\o intuito de exercittlr os musculos dos ras, apanhadeiras e regadores com placas d'ou· 
doentes e distrail·OS, todo o serviço domestico ro e prata, <1ue os clientes curados deixavam 
era disuibuido aos internados, que varriam e como trophéos. tinha. como prirneira rccompen· 
cureravam os soalhos, espanavam os cortina· sa~ convidado o t\u\dador do moderno Instituto 
dos, lavavam as vidraças, íazia1n os despejos. para um j~tntar otncial. Era justamente para es· 
engraxavam o calçado .. . A' primeira vista 1>a· ta festa que vimos ~ladame Courvite reul'\indo 
rccc: que um tal rebrimen desagradaria aos doen· lodos os auributos~ que faziam realçar os seus 

O sanatorlo fôta vishlldO pelo ministro 

1cs, mas nào só o alto preço da pensilo en· 
nobre<:ia estes baixos mistcres, como o effci
to cabalmente se nào fazia esperar. Os in
ternados dormiam bem e o doutor embolsa
va uma receila notavel, que a despeza pou

co desfalcava. Para recompensar a 
> ~oa vontade de certos doentes, 

o director deixava.os exetcer 
alguns trabalhos preferidos 
e assim era o fi lho d'um 
rico banqueiro que servia 

enrantos oaturaes na $ala rutilante do ban· 
quete. A insaciavel mundana, tendo anda· 
do n1 \1tna roda vh•a.- passeio a cavallo de 
manha, visitas â tarde, apparições cm dois 
cluis da moda. tres vezes despida e vestida, 
adormeceu no aut0movel e, á porra 
do ministcrio. o nosso dou· 
tor viu·sc obrigado a minis· 
Irar-lhe uma injecçl\o de 
caíeina. 

PLAC100 02 Souu. 



O sr. Salvador Somtos. que. apoz um mcz de residc1 l. 

cm Lisbo3, regrcssau ao Rio de Janeiro. é um dos mais Hhl · 
trcs jornalistas brazileiros e os periodicos de qlw é direclm. <i 

Ca:ela de Nolt'da.s e :1 1Volicia, occupam logarcs de honra ua 
hnprensa da grande republica. 

Devotado amigo da colonia portugueza. 1.Closo defensor cl 
seus intcrtsses. tem sido alvo de grandes manifestações 
sympathia da parte dos nossos compatriotas n•tidcntes no Bra· 
sil aos quacs nunca deixou d'acolhcr com a mais cordeai ami· 
zade. 

O illustrc jomalis1a hra?.ileiro tem Portugal. onde residem t.• 
!!:CUS, <'Orno uma sc~umt.l patria. e todos os annos, após as !W 
demoradas cxcur~".cs pela Inglaterra e pela Allemanha. \'e 
descançar al~m tempo a Lisboa. onde é recebido con'I to<I· 
o carinho que merece pela sua obra a que a colonia portui;m·za 
no Brazil muito deve. 

ültimamcnte, ao em~"lrc.;ar no Cal> Bla11co. com dcstin1 
sua patria, recebeu uma cspootaoca manifcstaç!lo de symp.·ut
da parte de muitos 1l0rtuguezes que conhe<"em os seus dt· ii· 
cados esíorços pela appro:ximaç~o dos dois paizcs e que fiieram 
as mais i.lffcctuosas dçspcdidas ao illustre dircctor dos iniportt111· 
tt:! jornaes brar.i!eiros. 



t!JJ_ .. ~t.fiV\"ti.~MINO-Oe~ÕÜR~·- :~:,. 
i,,':·"·-..._,.? - €M-PORTUGQL'i"'/ .. ...-, ;, 

'' )(\ P~ .é um paiz que morra. Se as ·~~~:gi·~ i~\ 
\\ do povo, na maior pane das ver.cs, fogem em busca ~~-:" ~ 
\J d'outra Ilação, ó quasi sempre por im1>revidcncia, por 

í.11ta de tenacidade, de heroismo, o modo por que aban
donam a formosa terra ela Patria . Em cada eanto da provinda se 
encontram rnananciacs de riqueza. A agricultura poderia estar pu;ante, 
se fclsse bem orientada. A pesquiia e aproveit.amenlo da força 
do$ nossos rios escachoantcs seria o can•ào fabril. O intimo da 
terra ent~o guarda, avara e ciosameiHe para os nossos olhos, ir~ex 
:inguiveis thczouros. E /:: notavcl. );'a provinda a mais safara ele 
\'Cgetaçào, a mais abandonada, e até a mais 1)()bre1 é que 1iu1iores 
1ontcs de riqueza se enco1Hram 1'l.O iincrior da terra. Quern diria ser 
na provinci(t de T raz-os-Montes e ao districto de Bragança, onde 

só ha pouco as parallelas d'aço do comboio foram levar a 
civilis(1ç::1.o e o conforto, que. a par dos colossacs )azigos 
de forro de- Roboredo, dos primorosos alabastros do ' im ioso 

)' 
i-Dtl!id<la de untd(:sn1onte- roma• 

no, na mi1>a de F'l'flt1ça · 

eia mmldial da compcten
cia, uti lisa da a agua como ener
gia transformadora! Rssc tempo 
lta de chegar, quando findo o 
mau exemplo da dissipaçào in
veterada na raça por costumes 
dissolutos. Os que h1<.:tam contra 
a pctfidia do mundo e te1ltam 
avantajar-se a uma ob1a nobi1it(ln · 
te. surgem coino herocs a mere· 
cercm applauso e exemplo. Eis 
o caso de dois rapazes irmaos 
que nasceram no mesmo dia. 
Antonio e Manuel Cardo:;o Pin-

a 
lO, çujo pae ffira o descobridor 

.. !~ ==;;:::;rl11::i .. r 2-0 ~ond111;1or serio. J-~olbtlta de amo&tra de m!1icrio 

Cova da Lua, além de dezenas de miLla:; de amiantho, 
stanho, cobre, chumbo. zinco e prata,- se iria encontrar 

1 tambcm um ja:r.igo d'ouro? O ouro, o vil metal que tudo 

Q 
.. , vence, tudo acciona, tudo converle, desde ~ bolsa do judeu 

ao orgulho dos fidalgos, mas que faz t;irar a avassallante 
roda do Progrcsro, mecheudo-se sõ a rnàos cheias d'esse 
louro m.etal. Sem. du ''ida por todo o interior das aspe!'as 
e escalvadas serranias brigantinas, por quantas fracturas 

hloncaoas de quartzo existem a scif1dir o schi.-;to clivado ou o 
:.,-ranho rijo e duro, a Natureza n'esse iugêoito cadinho dcposi· i 
tou o melhor elas suas scintill:-tçôes m.etallicas desde o negrume 
de wolíramio ao brilho do chumbo e da prata, desde o acasta
nhado do zinco até á viver.a do tobre e ao deslumbramento do 
ouro. . . Quasi todas essas jazidas meta11icas que se deparam 
ou suspeitam por todo o districto mineralogico de Bragança dor-
mem iuuteis e inexploradas, mercê da il\dolcncia dos homensE _ ....;:... -~ 
de dinheiro e dos nossos technicos, salvando honrosas dis· - - ..... ~ ..... 
tinrções. Como Portugal se levantaria economktimeme se \.:- · · . ~ _,. ~ , · • 
a adormecida vitalidade nacional se applicasse em retirar · .' .... n ~ ~ ,.~ ~ 
e a exhaurir da terra os metaes que fariam de Portugal µ:::~ ·· ,"; . ~ -;...,~; ... \; .. ~ 
um paiz de industria 1 a poder ressurgir para a srande lu · &- 1~ .-·. · ~~ ~., . , 



:>: -:;:-t:-·.·o ., ·_'!:: -~· .~;:-:.. ·..:~_ •. ·.·_ ~~~, 
","; d0$ alaba~nros de \"1mloso, os quae~, ~ ~ •. • ( ..,_,.: r• deixado, entre os quacs uma talha e ·.• ~t 

tendo· se dt\'Oti!do a aventurosas pesquizas ,~r. uma candeia authenticas, esta deixada ·:. 
m1f\eir~lS, depararam com antlqu1ssimos tra· '·h 1. oa 1>oa1ç:'lo de aluinial' Jlmto aos madcirn· 

1 ' balhos nas laldas da serra de l\lontez1nho, . · .. , mentos de carvalho conservados do tem· t, 
'' onde mal a urze se agarra, perto da deso· po. Foi um trabalho aturadissimo, c:ot· 

. lada saia htspanhola e 1unto ao rude po· haustivo, cheio de dcn><;ao. sob a m:1 ). 
voado da J."'r~n(a quasi communalista. Com / .... \'Ontadc de muitos que alcunhavam a ..r-'t 
um mndc amt•r e afinco se meneram .j · · • • .. ·.:·\. cmprer.a de loucura mas de tal modo y .. , l 
pesquiz.a do ouro, que a lenda diz:ia os dots ttmàos se dedicaram ao assum· µ_,, 
existir no lnthno da serra, correndo J :q pto, estudando os tlvrO$ da cspeciaHdn-~ 

p;Lra as margens do rio Sabor, on· de, da technica exploradora, que 
<le as rapari~;,is arraianas. pelas tar· ent breve o alviào batia e fazia 
dcs de ver:J1>, qu~mdo a jorna cs- saltar a rocha, -ao me~mo tempo 
ca55eia\·a. iam la\':tr nas .. cuncas• que nas horas de descançodas suas 
as areias em huS<'ct das ambiciona· mocidade.~ 01>erosas, no rijo tn· 
das palhetas. Durante um anno in xerg-:.o de r)a\ha da sua murada ser· 
tciro, dia a dia desterrados do rana, os sonhos eram de triumpho. 
:nundo. ''ivcnclo n'um casebre hu eram de .. conquista... Sentindo a 
mllcle cujo lous~1do• mal abriga"n falta d'umn tcchnica superior ás 
no in,·emo do frio &iberiano. nem suas íorças na orientaç:io do 5llano 
do calor rispido do vcrao ardente. de ataque. os meus ami'-,rõS Cardo. 
-estes dois pri,ionciro.s da terra. sos jul~raram COD\'enicnte recorrer a 
vestidos de =-"nga. fura,·am o tlan· uma auctortdade no assumpto para 
C'O da monti.mha na ambiç:to do os goiar, o illustre engenheiro )lo· 
mineral vicl1>rio~o. Penetraram pe· rae~ Can'alho. E foi com ellc que, 
las quasi infind;_t,•cis galerias ::i1nm· sob a sua < l irc~~o methodi<·a e aba· 
donadas da velha mina onde en· Usada, se começou a cortar os fi. 
contraram grutas enormes: e~plo· Iões auriícros. 
raram os desmontes feitos . 6-
ha milhares d'annos; encc·n- \ 3.o pas!tados dois an· 
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muitos ohjcctos nos. Como tudo estt1 mu· 
romanos tinham dado... Antigamente, 

1-l'ma. talha ronll.tn e uma candeia, documu1toa da ~x1•loraÇ'lo •urlltrfl roma_na da min1. do PrAnça. 
2- Um \ clho e11:1>toradof" d~t 11rci••· 



; 1· {X!)O& ~.ó .<Ji> tJéf.&: 
dos filões, só os tinham desmon- 'f 
lado até ao ponto de poderem ven- 6. 
cet as aguas que nasciam. D'esse .. "\ 
nivcl para baixo os enclaves aurife· ~· J 
ros continua\'am sem pode em ser ~ 
attiogidos. A serra vista do alto 
apresenta varias chanfraduras, algumas 
das quaes parallelas, que descem a certa 
profundidade e find•m pela altura do rio. 

Da observanc.ia cuidada d•esta seriaçao. 
,·eiu a idéa de que os filões. a cominua· 
rcm·sc. poderiam ser cortados na profun· 
didade. A· custa de esforços, um largo 
poço. todo re..-estido de madeira de e.ar· 
"alho. foi aberto até á profundidade de 
50 metros. e d'ahi deriva uma longa ga
f,.ria que já vae a attin!ZÍr o terceiro 

~==;:::::=~~~~~ 

com c-riterio superior
men•e orientado, sobre· 
levando todas as varias 
t nta:ü-as depe'lis dos ro· 
manos feitas na procura 
acrifera d'aque11c lo<'al da 
serra .\lootezinha. Por 
n:to conhecerem os pro
cessos acttmes de estan· 
camento das aguas, os 
romanos, por certo os 
primeiros des<:obridores 

~ -<ffe·~\· ~~~.-:; & 
~~\'" 

1-Dt11elda a um 1>0Ço. t-Vltt11. gemi d11" min11.a de ouro de Franç-a, 
11•• (11lda11 d.11. scrtn. de Montczinho. 

3-0 1>cuoal llll• ml1111s de ouro de Pranç$. 



~ ~ 
·, para o exterior. cmquanto '7ahos aereos . Lucette e do Chatelêt slo um exemplo 
U tran,portam pttre1 f,",ra o quart.to aurifero. ~ frisante. E para n:.O so.hir do paic, cm Re· 

8 separado das entr,anhas da 1c1ra por coa· carci. junto ao Porto, na mina das Banjas, (" 
tlnuos j:!;Olpes de picareta.. o insigne engenheuo Anton io do Bessa , . 

A NHtureza l'rla difficuldadc~ a quem a Piiuo tem tirado do seu esrvrço aturado 1~./·1 
~ pretende dcsvcndnr. Só com 1nil esforços uma tHtl compensaç!lo. sobretudo notavel ~ 

e tentativas 1~rtinazes é que se deixa domar. E' porcontin·Jar trabalhos abandonado!! por uma e 
como ah:,umas mulheres a quem só a valentia, o e: panhla ln~tcza desllludi1a e dcsodcntada no , 
arrojo e o valor ca.pti\'am. qualidade~ estas que guimento do filào auriíero. Aquellcs que procura: 
os exp1oradores possuem, vivendo lá nos confins de o Om(:) 1>elo paiz, representam um novo carac1e 
Ponu,gal, entre arraianos de poucos amigos, vendo ristico na lucta pe1a vida da raça portug\1C1a 
corôar-sc. dia a dia, do louros ta.o cyclopica ta.· Cíf] Attesrnm possuírem a tenacidade dos heroes qu 
rcfa. &' a lenda acclama, e s!\o dignos de honra e l' 

Xào é uma phantasia a existencia de ~uro na vcito. 
Europa. A poucas horas de Paris, a mina de LaO :. DR. A>JILCJ.R DR Souz.,, 

tlSS 

1 ·C"••• da• mac-hh1H tl«-trie11J. t-Cua do inot6r. 
s-Um lttdw da upJonçlo do• ja~i,&:os aurlítro• da Krra d<I Monlulnho. 

(Clir1'ét dOl Jll, COIUUUA K ~OJttclll.A) 



1-1,.lm 1~1>«to do Mirro de A\llt.1111. 1;om1>lct11.nttntt lriu11d:.do. 
2-A ru Grot, onde foi 1u:cc111111.rlo to11~trulr 1>1t1u1Adlç0tr (I~ madeira para o tnu1$ito dos. ~s. 

(C'f{rJib d~ DKl.1\15) 
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1-A ru• f~ellchrn David lraw~forniada 11'um Clln.:al. 
1-A deacara:a do ll"o ele l'•rlt1 no ~m1., pel• lmJ>oàtilbtlidade de o tr:t.ruiJ>ortar, atra\'U da& ruas 

e Hlradu l~uu<Jadu, para oa k U• dt'Jl06Uoa dos suburbios da cidade. 
(CJuhh WOllLOS CRAl'lllC) 



mo o dos outros interpretes do novo original 
do sr. Barreto da Cruz, que obtevn un'I ver
dadeiro sucesso. 

'º' 



·O·rtOSPJTaL· P0~10&1Ji:Z ·ili':· BtMtrK.ttt[U\~ 
~ f';M PE..RNAMB~CO 

2-Quittro btnc::~rito• da c::olonia portu1tuu11. de Pernam· 
buc:o: lsN1ladol) n$. Joaquim Fernandes do Monte ~ 

co~'~"'~~:iªde°~o~~1;:c::~~~'::; ~~t~·l:~· d~· i#~i~:~ 

O hospital portusue• de beneficencia 
em Pernambuco, que t!'to carinhosamente aco· 
lhe os nossos compatriotas enfermos e dcs· 
validos, n'aquclla importa1ue cidade brazileira. 
é uma das instituições que honra os txmeineri· 
tos que a manteem e lhe guardam a tradiçào de 
cincoenta e cir1co annos -:!e obras caridosas. Em 
t 85,s o cholera·morbus invadira a 8ahia e o Pa
rá: Pernambuco receiava o flagello e então os di· 
rectores do Gabinete Portug,uci de Leitura, au· 
xiliados pela colonia~ lembraram-sede fundar um 
hospital provisorio, a llm de soccorrerem os por· 
tuguez.es. Valiosos foram os auxiHos dcante da 
epidemia que tantas victimas íez, nobres as de· 
dicaçôcs que se deviam continuar ao deliberar· 
se faT.er d'aquclla. installaç...'lo provisoria o hospi· 
t.al onde permanentemente se recolhessem os 
doentes portugueies. Dentro em poucQ os bene· 
meritos fundadores viram o resultado dos seus 
carinhos e cuidados; sentiram como essa bella 
flôr da caridade desabrochara em todas as almas 
e como aquiHo que rara obra d'uma 1\eC"essida.dc 
de mom<mto se tor1\ara l'1'um pensament-0 domi· 
nante. Assim o barracão, onde em t855 se rece
beram os cholericos, é hoje um dos mais bellos 
edificios de Pernambuco, com as melhores instai· 
lações e tendo á sua frente homens dedicados. 
que se comprazem em soccorrer os seus com· 
patriotas pobres e doentes. 

Entre elles é justo citar os c-0m.me1\dadorcs 
Luiz Duprat e Bento Luiz d 1 Aguiar e os srs. Joa:· 
quim Fema1l:des do Monte e Barbosa Vianna, que 

têem sido inexcediveis de dcdicaç:io para 
essa obra por todos os motivos grandiosa. 


