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Papel do Prado 
-- OAPl"TAL -

AC(bts. . . • • • . • • • • fe.ooo$<>oo 
0/Jri.t'll(tkS. .... . . 3~.J .9JfJ$ooo 
1'imtlos de rue'Ytlâ e 
dl amvrtlsa(ho.. . ;66.40<>$<x>o 

Réis • 950.31<>Woô 

Sôdo om Ll•boa. Proprictaril'l. 
das fabrica-. do Prado, Marianaia e So
breirinho fTAomnrJ, Penedo e Casal de 
Hermio (IAN:J), \'alie ~falor (Alf>tr. 
Karia-a· Vt/Aa1. Jnstalladas para uma 
produc""ão am:ui\I de seis milhõc-~ de 
kilos de pa~l e di'i>pondo dos machi
nisino~ mais apericiçoados para a 5\13 

induMria. Tem i:m deposito grande''ª· 
riedade de p:.pds de escripta, de im
pres"!'IO e de embrulho. T oma e cxc· 
c utn 1:>rom1nA111ente encommendas prir" 
fabricnc,"Õcs t:l\pe<:ines de qu~.\lquer qua
lidade ele 1>apcl de machina contim1A 
ou rtdondn e de fórma. Fornece pn
pt:I au!I. mni~ import.'lntes jomau e pu
blicarões r<riodiCA" do paiz e é <orne· 
ttdora C:tich1~i\'a das mais importantes 
compo nhi.t~ ~ cmpttus nacionae:s. 

E:SClllPTIJR/OS E: OEPOSITOS: 

270, Rua da Prlnceza. 276-LISBOA 
4!.I, R. de Passos Manuel, 51-PORTO 

• 

Ataha rtflt 'f1' (W)St" A 'f'tnd:. 
~ ,.,1olrndldo rt'111trlorio dos 
mf'lh()rr~ dlKYS que se en
C''llnlram no nu•ttado com 
•• ui Um•~ ªº'idades. 1.U$ 
t'Omo; AI.,. d~ /lk,$, S.llodt
ro/14 "ou1ros dt double faet' 
au prt(O clf! t~ rHs ead.a 
dli.to Rrandr. OIM'osdeou-
1ru. 1narr•~ muno bons dt 
d~uhlf' fatt. 1randes, a 1$(1 
tN~ Nh11utm os lem mab 

:::;~:. t~!:1 J!~~~~~i d11[g!, ~}~{~ 
11la'. llltNf.ltlln,tll#tti' emo· 

!tV.'1~1. ~11::·~ 1fN8t.J;lf;:'~;, 
~OC'cor~. f~.u e ma de S:m
IO i\1\1?10, :tt t :U, quer para 
'rn•li. avuho C'OnlQ para rt · 
Ytlldtr. 

CI serie 

do pepsina c.oncentrad1 fH d1qerlr tudo npidamatt 
GASTRALGIAS, DYSPEPSIAS. 

A'o1nda 11m todas 01 Pharmoc/01 d1 Port11pt 11 do Brar. 
Pbannacto MIALBlt. 8, ruo F••art. Parta 

* * ':"'"-··-··==··-··-·· --:-:= * ~ 
AIO C>IC JANEIRO 

O maior e- mais imporl3nlC" dn Drall ()('('u1•1ndo 10110 o quar· 
telrlo. l';tuudorts e lc1cphonC'~ clcf'lrlco~ ,.m lo.tos os ~m1·ul•s. 

:a:ao QUARTOS 

lil:1(l11 10r:t!C acrommodntõt·~ ~<ilVó~ 11:11·:1 \'l~flat.:;, leHur:t e llan· 
quetcs. Olarla do 9t.OOO reis para cima. 1'.._111;11llonu ~8i3. l~udcr. trlc· 
gra11hleo 1lrt 11l1la . 

SOUZA, CABRAL & e.• 
AVENIDA C&N';l'RAL, US2 a 102 

?oot0ck1odot.°'"''"" 

AnnC-\O; \lt:TnOP()t.f. llOTF.l.. no mal~ h4'llO e ~au11a,·e1 arra· 
baldt> da Ca1·ll~I t<om rna~nrnu~ atconunodat;Ue~ para ra.mlllu e 
ra\alht'lro5. Rua das Laranjeiras. 5 19. 

** ·--··-·· ··-··-·~** 
O pnsen~o. vrcscnre e ruturo 

t'C\:Jelnt>o peln lnnis celebre 
cblromnntc e PbR&lonomls!a 

~· .Europa 
MADAME 

Brouillard 



"'1-Kl•ltl'l (('llelt.t.ndo o ollkial hc-11•11· 
abol O. \tanln l'aqaiano. ~·('n('('dC\f 
do~,,,,,. ü f..iaar. ,_t:.l•litC"I ftb• 
<cluado o '"""'"''"' Sihtura Ra"'°"• 
,·('nct"tlM da proYa O-••••· J-0 
$r. J•> "'" Aho Mtarim. t.• prc-1111lol d-' 

O concurso hippico nca· 
bou em 5 de junho, com 
duas provas brilh3nlcs: a 
Crrridn ,Vado11al e o I tr· 

c11rs11 de Cara em que toma· 
ram parte os ca\·allciros cuj~1 
dextrc1.a ficára bem acC'en 
tuada n'outras provas. 

Os officiaes hespanhocs, 
que pelo seu denodo e do
naire, J'H!la clcgancia com 
que obrigaram os seus ca· 
vallos a saltar. mais d'um~ 
\'Cl ouviram os applau"ns tio 
publico, portaram-se exccl· 
lentementc nn prova do Per
curso de caca em que v<m· 
ceu um d'el1es, D. )fartio 
U1.qufono, no seu cavallo 
Htr/Mrio. O segundo JlrC· 

mio coube ao tenente Sil
veira Ramos. no cavallo 
Swut. o terceiro ao tenente 
Passos Callado1 no Poll411d, 
o quarto ''º sr. Alto Mca
rim, na Clemntite, o quinto 
ao alíerea HyginoBarata, no 
&lafr, o sexto ao tenente 

O CONCURSO 
MI PPICO·:·or 
PALMAVil·:-1~~ 

11pr~t~.;ln dt (.'a' alklos itt10tTat1t<'l· 
r<Hi 1.ca\...Slol l'anri~llo) 4--0 alk-rc-• 
J~o )litod.• .. ça, 1.• pr~Mto da apr~· 
sc:•U..affrO dit U\alk>• n~ lC-11" •:• .... ~ 
Cifka Dua te no Runplm, o 
setimo ao tenente Silveira 
no Scoll. 

Os dezesels obstaculos 
d'es~e percurso foram por 
vezes admira\·clmente trans· 
postos, merecendo por pane 
da assistcnrla as mais calo· 
1osas ovaçc)cs. 

1\a prova 1\fari(mol ioscre
ve-ram·se trinl~l e tres C3\'a1· 
lein .. s. que obtl ver. m a sc
;::uinte das~ihraçao: primcí· 
ro pr~mio ao !r. H ygino 
Barata, no licla1r, segundo, 
sr. Delphim Mavá, no Quod 
Vadis, tercch·o, Sr. Joào Men· 
donça, na Hbn. quarto, sr. 
Silveira Ramas no Sroll. 
quinto. sr .. \ffons..> Botelho. 
no ,,,·llalaJa, ~C'.'<to. sr. Lu5i· 
~ao. no Rr1/ui11q, setimo sr. 
J. Mendonça, no Soba, e oi · 
tavo, sr. Luc;:io Nunes, no 
A/monda. 

O Turf Club otrereceu um 
jantar seguido de baile aos 
officiaes estrangeiros que as-

;ó., 



Sl MIT<UU 41• I 1 01\f'UTSO e ;,to 
qu;i 1 pr<·sidin o chefe do Es· 
L.tclo: a Sudcdade Hippica 
Jlortugu<~za wu-hcm oílcte
c'('H um :tlmO\'O na sua sé· 
de, lt•1ulo cor-vidado to
do!< n~ ~:ava11eiros que to
mar~un pane nas corrid::is 
e outros amadores do 
fJ'd~i hil•pko . 

J>. \l..rlii- l"zquiano e 



1- O. Ctltdonio ft'brel, s.• p1t1ufo do .. crandt prcn1io de 1.i5bo:u.•. ~-o :ilftrt1 Julio d 'Qlh·f'irn 
4.• premio do .. crandt rrcniio de l..isboo ... s-0 5r. Jaymc Alto Mc:uim no J>tttu~ 
do .. cratldt prtn1io de I~i5boa». 4-0 tcnt111e M~nucl l.:tth10 no seu <:~,·alio BrwlrtJ 

7;1 
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D. Cclcdonio Febre!, os 
offici:tcs de cetvallaria hc~pa· 
nholn, fonun muito festejados 
e promencram nào deixar de 
concorrer aos torneios hlp· 
picos porluguezes que, cc,, 
mo <·stc. lhes h!!o de deixa .. 
gr.m<les recordações. 

Brilhantemente terminaram 
as urovas do con~urso que. 





]jJ 

1- 0 tene11te ll)'giuo B:mll111, ''e11cc(101 da Prova .VacioNfll, 110 $~U cn.''llllo J-::C/011. 
2- O alfote!I Oelfil\I Ml.)':t., 1.• p rcnuo d:e Pnwa .Vat:io,,al, "º ~u C.'\V"llo (}uod-ll,1di1. 

3- 0 ofli~lal bUplnhol O. ).t 1rti11 U:.tqui:ano, \ 'én Ccdor- do Pl'l'ÇflYS<' d~ Ca;a.· 
i-4- A pa11s.agem .ll.la. ..::"uh:ella rio Ptnun<J de Caça. 



orgulhos11mente se pode d izer. comprovo\! as 
grandes qualidades dos cavalleitos portugueies, 
1>01\dO tambem e1n destaque os dois officiaes 
hespanhoes. que d 'uma forma tào distincta e 
gentil n'elles tomaram parte sempre1 sendo s:iu· 
dados pela assistencia elegante das provas hip
pi<'as com. o maior enthusiasmo. 

O concu:-so foi a affirmaç~o cabctl de que 
os grupos de ca,•alltiros nacionaes farao boa 
ti,gura no estrangei ro, onde devem concorrer1 
pois sem duvida evoearào os feitos dos gran· 
des picadores portuguezes. cuja fama oào se 
perdeu, e voltar~o decididos a 1)ovos traba· 
lhos que lhes garantirào novo!:: triumphos. 

1- ,\ meu real 110 ba1HJUétc do 'f11r(- Cl!1b, em ho.u::t dos. "fficiaes 11c,;p.'\11hocs. 
2-0utro nJ:pci.::to do b:mquçtc do Turf·Club. 
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A par de tcKlas css.as 
vant...1-gens para o dt·stnvolvimento 
do sporl, ha ainda a T<"t'Ordaç:to das 
bcllas reuniões mundan.;1s que; ali se 
reali"aram. 

Senhoras "ª nos:r.a primeira socie· 
dade encheram as tribuna!;, ~endo 
d'um lindo eflcho esse conjuncto 
admiravcl das loildlu. o.s soberbos 
chapeus, tudo n'uma nota de ele· 
gancia que ío1 um dos mais bellos 

~~~~Jct~~~ u~· ·~" :. íl' deixaram snu· : · ', : .: • . · 
dades. A?pare- · . · . · 

n·r.on t•ldos 0$ que se distin;u,.m na alta roda e 
os proprins politkos nào se eximi.rJm ª. i1u stir a 
ah.:umas tias provas do concurso. 0-. prestdcntrs das 
Camar;is dos Pares e dos Deputados. ns cCJndcs 
de B"•rtiandos e Penha Garda, ~ili 1.·s<1uc<:eram por 
momt·ntos o gr~•ndc trabalho dos seus c;1rgos n'um pc· 
rlo<ln ogitadn. Tambem o sr. dr. ~\ntonio Emllio 
d' A 1.t:. vc:do, juiz de iostrucçào cdrnin(1 l, dandc 1 trc· 
gun~ (l sua ml.ssào, por umas boms seguiu c·('lm o 
maior ii\tcrcsse as phasc~ do concurso cm <1ut.~ tan· 
ws surpre1,as se fizeram. 

( loinc1ls da finança, litteratos. artistas, me<lkos 
cooheridus. nno deixaram de ir. pelo mt·nos uma v<:t., 
assistir ;1qucllas provas brilhantes e olhar as tribunas 
engalanadas (leias mais fot!nosas ~enhoras de Lia· 
buo. 

N~tturahnente no proximo anno reno\·,1-sc o CSJ">C· 

t ~culo c1uc foi um ,·erdadeiro suet:esso e o 1.:ampo 
etc corridas. animado pelos ca\1a1lei· 

, e 4-A•pe tGt da •._.••H:io. 
da tnt l'Alhavl 

1-.A po/J/lrt) NO t°(,Nl"l<IJ<I }oJ'}I"' 
Q=i; 11rtsldtnt~ d:a" CaY111U11> thh í';uo 

t" dM Ot"JnltMIOli. 
cóudtS de UtrtlautlC.111 t' l't11hA c;1uc:l• 

.r-0 jw1.:o de flfJSITNUJO C11#olllf•lf 1t0 ("c;.,,,1010 
ll1>1mo 

O dr. utcmio F.mihu de .Anndu 
cm P.aih.a\l 

ros. cheio de sol, sob os olhos das 
lindas mulheres. apre!lcntará ainda 
o aspe<"tO inolvida\·el de ha dia~, 
tno <heio de bellcia e do alto en· 
canto que lhe deram os ra1d~:-::011s 
mundanos. Sào CSL..'\S as tmprcssôcs 
da festa por todos os motivos nn· 

~'. :~ @íl'-~· : ~~~:~~'ª
1

rc~or~~~ . .Qj . . · çõcs deixou. 
. . . . . .. 
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1-C«:1U• M•d1•dn, am3dora clramR.lica 1-'::ot1111 dll Rnc:ha. um dM 11111.ls cUstinc10• 
am:hlMo dnin1alito1 do l.IJl.h<Nl $-CcçUb1 MA.ch11dn, a.eltb du I'>. ,\latia 

4-0• 11.madnreJ intervrtto d'O DNno d4 "· Aktritü, no Club do Cah'a.rio 
(<.11<" d• Bcn6lltlt 



~~~~~~~~~~~~~~~ 
amadores collocados nlu c<-r. de~t·joun ape· 
n ' aquell~t c.itr:~ona /1.l 1rnsvt·I ode1un~e.cm-
:cem sem1ne a impressão ~ ~ hora lhe gu.ardem os rc· · 

plaudindo·os sem os que
rerem lmhar, diiendo-nos 
com soluços naturaes no 
final do ac.-to: 

-Oh! magistral. .. ma
~stral este Augusto Ro· 
sa 1 • • • Como elle disse 
aquillo!.,. 

Nno 1)rocur:11n a1>prox i· 
mar-se do ar1ista, 
n~o o querem CO· 

de ser<•m arlil"ltas, julgam t:J~) tratns. aulstam :'is suas 
(ll1C ir:io clcslum· V fcstu~, füc;nm d'elle u111 
bror o resto do iclo lo. Sr muitos dos 
publko, fazerem-se arti~tas soubes!'lefn a 
glorfos do theatro itltllatria que teem por 
e deixando de ser clles estes :un.;uJores ... 
IKln" ;:unadores tor- :\o emt ... nto a maioria 
ncim !'lc em pcssi· tem o intctli~entc cri 
mo! •KtOres. terio de nunca se ex. 

li;,, porém. os 1eriori"ar~·1numaa(fmi. 
que hcam S<'mprc raç~n de11nte do ,·ulto 
dentro do r('S1ricto queritlo e d't1hi 
ambho dos seus talve1. fa<;itm CO· 
theatrinhos , os que nlO :aqucllc ho· 
n!'io se deba un mor· mcrn SU!)Crior. 
der pt·l;i Htrantula Hclo e sob-Orbo, 
d'um;• vaidade que que sendo apre 
lt•va a uma vicia de sentado a Eça 
ínc·ertc?.as. Sao os de Queirot tm 
amadores ... os Paris.dizia fria· 
''crdadcirosamadcr mente: 
rcs <IU<"' nós vi3.mos -Ah' muito 
nasplatéasdosthca- prazer .. \'.ex.• 

tros olhandosof. é purtugut.·:r. ou 
rrc~hmente os brat.ileiro? ... 

aciorcs de Sabia de ct:lr 
renome, ap- paginas iMclras 

~~~ai·'~ . ~ ~"ª F~•h« P«ti.n. - )'3p•I •lt .,,,,.,,. , 
ua JM'(ll A .~r111. de Juho o .. n1.u 

1-A anadon. Laun Silo. •.a. JM' ('& UI wlli<N. 
de o. Jo.So da e .. ,....,. 

~ da NdiqNin e dos .llâiâs e linha no seu coração 
um culto enorme pelo rom<Jnd~ta 

( )utros amadores dranH~tkos - ~!'ses n~o 
sno os que mais se dbtin~tu-m no palco
crwhein-se ele desdens. Deo.mu· d'uma ,grande 
peça sonham cm inteqnctar o protago1lista 
e copiando o gesto e o tom ela voz do ar
tista representam·1\0 juh,:audo 0 sc·lhecguaes. 
e é vêl ·0$ arvorando d1~~clt· lo~o exteriori
dades de quem de:ceja ~cr notado desde a 
mantira de andar ;t t'/•rma. do chapéu. 

t Js mais sympathko!t d'csscs rapotzes de 
que Li!>boa está cheia. que t~em os ~eus 
lht-.atrinhos. os seu~ duh.11. faiem ;1s suas 
frstas e se divertem. s:i.o •)S dc~1ntttncio· 
sos e muita~ vezes qua'.'li l<'mJHt' ,~ 
mesmo -é entre clles <1uc t· .. ttt o ~ 
de vnlor. Ho\1ve mcsn\O n'um de· ~~I,~ 
tcrmina(lo periodO tmHldôTCS dr r ... 
fama, cada um em seu ~encro. can ~i 'h'f 
çonNistas graciosos, comko-c muito ~ iJ 
aproveita...-eis, gal:Is de ~clto, tJUC "'')J__ 

c.•adas os 
f~r.e m <9~~~~ 

A arna.dora t.ui:u. Putho\ 11n 1)11.J)tl de No.ta liqcilmf11, 
de D. Jolo d•l c.·amArll.-\C71<hlt \'uques) 

um dia deixaram de se aprcjentar 1 
ao seu publico rC!tricto. se con- ::-... ~ 
C'Cntrararn mais nos seus <"mJ>rt'~os. "1!. 
guardando todavia as rccordaço\c<t ':\ ~ 
mais a~radaveis. a(> l~do d'outras ~~ 
d'um ~ande tmpre,·isto e que ª(iliº se· ~&, 
rcm e'•o-

:1111cla ~&. ~ 



ir Dois .1madores rivalisavan\ dea1\lc do 1rrc~istivel co· 
mico. N' a parte 
mais intercssan· 
te d'uma alta ac. 
ç:to, eh arnalica cm 
c1uc o ;..-..la, d'olhos 
cm alvo, vae di· 
icndo o seu gran
de amôr !t inge-

.7 !! li 11ublico. l.Jc<licavam·$C ao gencro comico 
'l.1<:-t;• e o.mbos appct("C'iim um p3pel determinado cm 
~ certa comcdia que faria o successo d'aque11a 

noito1 lhes attrahiria os o1hares das n1ullicrcs. 
Jhc!> di.lria um nadinha tlc ~loria aos seus lindos olhos. 
Fmalmentc dehou·1st- a svrtc e o feliz começou a tn
saiar. t, outro ;md;wa cabisbaixo, soffria d'aquclla 
cxclu~~o tia sork como se soflrc d"um violento pt·s~1r. 
O comko torn!11a·!l:C n'um tristonho pcrso· nua, tomando-lhe 

n.s màos, até ao 
beijo revelador da 
1mlx1\o de ambos, 
OUVC·SC mn tre· 

nagcm de trag,~<lía antiga: os amigos io· 
quietm·am-sc, lm~c:wnm consolai-o . Um 
dia, porém, viornm·lho as côres, chcgou
lhe o brilho 11ns olhos, entrou a falar mais; 
pareda que tinha uma ahna no
va. e no dia da redta, quando o 
feliz rival entrou tm srena, prom· 
pto para f;..1zcr rlr com a 
primeira piada da peça, do 
outro lado ap1>arcctu cllc 
caractcris:ado. vestido. di
zendo a pmnclra plirase t 
promptinho a rntt·rpretar o 
papel d< 1 st-us sonhos, a 
dar a replica !t cnr;1ctcristita. 
em fim a ~c.:r o ht•roe da noi · 
te. Caicula-~c quanto :tngmen· 
taria cm graçt1 a comcdta C'Om 
semelhante cpisodio, que itL ten· 
do u1n m~.l\l hin, porque aquel
lcs homens C"tiracte.risacllls, as caras 
traçadns n'um:.1 cxprt•ssno comica, 
as cabcllcirus grotescas. :lS barbas 
ridiculas. iam disputando furiosa· 
mente a murro a honra de fazer rir 
o seu publico. 

)las se h.L c11isodios de comedia 
de que os amo:1dorcs do bom tempo 
íaii~rn sem querer cousas sérias. ha 
tambem scena~ de drama 

mondo borborinho 
nos pobres bastidores; utn 
homem entra de bengala 
em rhte. tcrrivel e de 
grande i>anç• postiça. Xa platéa. diz-se. 

F.' o p3e. . . Bem feito papel, sim. 
senhor ... 

~las j~ o gala tinha a cabeça partida e:a ín· 
gf'nua e-ma com um desmaio. 

Qual pae ! . . . Era o pae lá cm S<"•na, 
mas na vida real era o marido da amadora e 
nao lhe tinha soado muito bem aquelle beijo 
dado a valer na lace de sua mulher. 

Outrait: vC1.CS ó uma arma que nào desíccha. 
Isso succcde innumeras vezes e tem dado logur 
a cpisod los que andam ahi na oocca de todos os 
amadores d rnmaticos . 

l~m ccrla sce1la tragica e m qu e um band ido, 
cyntco e odiado , tinha que ser morto, o vin;.;a· 
dor preparou a arma, gritou a phrase sacramen
tal: 

Miseravel, recommenda·tc a Deus! e 
depois de lhe exp<lr todos os seus crimes, dcs· 
honra de meninas, roubos de heranças, a~sas,i· 
nlos conunettidos na ('alada da noite-acabou of· 

fcj!antc: \'acs morrer! . . . 
lia um frcmitO na platéa . .Sim! Vacs mor· 

rer ! ••• • Cada um segreda lá oo seu intimo; 



- E' bern fei to! E' bem íeito ! . . . 
Já a arma e$t.Ú apol'1tada. rnas o gatHho nào 

se move, nào se ouve a detonaçao e.o pobre 
vingador diz para o outro em voz baixa : 

- Cae . . . cae ... -e logo em voz 
alta, repete, furiosamente: - Vaes mor· 
rer. bandido! ... 

O outro estende-se ao comprido, no 
que se chama uma boa queda, e um 
espectador exclama : 

- E' a primeira YCZ que vejo· a pol· 
vora sem rumo. e silenciosa . 

Tudo isto recordado por aquelle.s 
que assistiram a estas scenas, é, na ver· 
dade, curioso na historia das recitas 
particulares da classe media 1 mas, a par 
de tudo isto . quantas puras impressões 

~ .67~R.6"'E> d ' arte nao 

~~~~'%~ 

~~ 

,., . 

:i--9 amador ~r. Jorge Gr.a\'C 110 KeaN, dt Aki.::11uhc 011m:\ll j 
3- 0s m~c:rph!tc11 d:. op~rn l)iNaN, mu5iç41 do matttro Taborda, lcHt.A 

d<' Aith ur de Ciarv:Uho. no Çh1b do Ç;,h>:uio 



<3'~~~~~~~, ~~,é7:@,.é'~ 

de representar o pa· · ~: 
pel: ~ 

- E' tua a minha ú(\\ 
filha ... Sepm fcll. ~~ 
zes. ~ ~~ 

teem sido dadas. Quando a policia prohibiu 
uma peça do 1hea1ro li\'rC foi uma 1ode
dade de amadores que a representou e 
com todo o fogo de quem s;..bia bem a 
acçao que esta\'a ptatic:ando. a respoosti-
bilidade que toma'"ª• a importancia d'es 
ses papeis lidos com am:·.r e com amôr 
•eprescntados. N'esses palcosinhos parti

culares tambem quantas voc~1çõcs teem nascido! 
Se é uma pessoa que se contenta cm ir de\·agar, 
sem a trombeta. do reclamo, se tem dentro cm si 
a ch~mma e confia na Sl1a forçn vence, mas quan
tas vezes apenas tudo Isso é nos mnadorcs un1a 
lllus:to. Ha todavia, entre clles, uin exemplo Ha· 
grantc do talento e voni;1do d'uma amadora tornada 
um• excellente actrlz: Cccilla Machado. 

Em 1896 represen~va na .\c-adcmia Recreativa 
i'ortuguez.a. da rua dos )fouroit, no grupo drama· 
tico Estreita, em 1qoo estrca''a·sc no theatro Nor· 
mal e todos sabem o que t<"m sido a carreira da 
artista. embora muitos ignorem o que foram os 
seus triumphos de amadora. 

:'tias se uns revelam as vocaçô~s para a scena a 
\·aler com toda a sua bohcmla, outros. muitos mcs· 
ano, acham nas sociedades J>artlculares a.:; voca
ções- para o matrimonio. 

Por fim ellc, te,·an· ~I~ 
do·a P•ra casa bem ~!:\ 
abafada na capa e ~ 
com a famma atrnt., m~ 
diz· lhe: \'/ 
-0' dona íulann, 

e se nc.'>s repetisse· 
mos a scena do casnmcn· 
to ... 

-Oh! ... :\las a peça 
vac mais ve1.e1ú'! 

- Nao sei. .. Sei apenas 
que lhe ofTcrcço a minha 
ma<>-exdama n"uma rc· 
mioisccncia da 5)crsonagem. 

E casa-se a \'aler, depois 
de ter casado a fingir bas· 
tas vezes no palco. 

Ist0 é n'ette tempo. por· 
que amigamente a cousa era 
mais romantica. () Cesar 
Lima, por exemplo. raptou 
uma noite do theatro D. 
Fernando, dn rua do Ollval, 
a amadora Maainnnn, cn. 
gommadeira, que 

~ ~~~~~~~~-~ 
· depois porque elle dit C<im 1•crto enth1.1sias· 

-

1 

:~c:"'~;~~'~>.t'~:::: mo a sua declaraç3o e eHa to rul>odsava um 11'1 

~',~reo;~~,;· "~·',",-~ pouco além do que pedin o p~pel. Casam ~ 
Atta1d, algumas vezes em scena no hm do drama, ~ 

(C7u.\' Utnohd) ante O 6CStO paternal do amador OOCl\rregado rui:d:~º!u::a:~a~~~~t:cii~ 
·~o R.ifltod( Prou'>'"ª 



'/ @'~~ fazia de I"oez deCas- ~~~~~~~ ~~ 
·"""""'""~'"'"' .~~iro e lev~u-a, mesmo ~·@0&@8'13&6ii7. 

de manto e corôa. sobre 
a pileca <1ue alugára para a travessia, em
quantõ os cspcc-tadores berravam: 

- lgnc• de C.stro ! li;oez de Castro! ... 
E n'esaa noite a mi:<ra e 11usq11inlta n~o 

morreu cm a<·cna, porque o rapto dera·se na 
altura do segundo act'). 

Estas cousas do ~·elho tempo, com seu 
sabor de csturdia, j{L hoje nào succedem, 
pelo menos com cHe pittoresco de cav;ilg<1· 
das por dcshoras-. lcv~ndo nos braços uma 
engomnwdeirn disfarçada cm rainha e que no 
balanço d{L cortid(L dir.ia ao actor.bohcmio, to· 
da aíognda cm paixtlo: 

Cnrr. . . meu Ct.tn . .. 
De rudo isso ficou apenas a 

recordaçào patu~a como de 
tantas outras sccnas: enganos 
de oh 1 ases. cacaphonias extra
va~.s.ntcs. entradas fóra de tem. 
po e ainda o recurso 
do celebre amador dr.1-
matko da anectlota co· 

nhecida. 
Era n'uma sccna de cilt· 

mcs. um d'cs~cs dr .. mas des· 
tinados quasi exclusâv;_,mt..ntc 
a amadores, antes das auda· 
ciosas represcnta~·õts das gr~n
dcs peças, que dopols velu. 
A mulher cl'olhos c.~sgazeados, 
tremula, tnuendo ser surpre· 
hendida a lfü uma catta d'amo· 
res pelo mnriclo , que se a\'i· 
zinhava, devia qucimal-~L Se
ria a rc,•clitdOra noticia da 
sua infic1clidadc aquella caria 
cujas cinxas 
ellc veria 
Mas-oh! es· 

Ah! J~ sei.. _ _:,, 
n'um rompante 
rasgou a cart0t na 
Impossibilidade 
de a queimar. 

l•:nirctanto. lá 
denlro, todos ccr· 
cavam o amador, 
que ctrvla entrar 

e -exdamar c,_·on\'1.-iamcn· 
te: Cheira aqui a 1•apel quei
mado ... Scri~ o prinopio da 
descoberta d'aquclla inhdtli· 
dade. 

- Olha cquc n!lo est:l l.í. a 
vela .. . \'ê lú o <-1uc dlzcs ... 
Yê lá o tquc íazcs... ll\'I· 

sa v~: 01. no ic.:ui dado1amt'nte. 
E e l1e. s -0rrindo, desdenho· 

so, \'Olvia: ( > a .. . T r a um rc· 
curso ntlo v.:!s. . . J•:ntl'lo eu 
sou t01'l?! . . . l•.ntrôu IHt SCC• 
na, 6xou a mulher. pi"1z o dedo 
no nariz. aspirou. for· o 
temente e com ar hno· N- i1 

t-0 amador drama1icn "'· J11ll•• lhm;;•" 110 1:1K1n0Lngu rio bradou: . ~Í~ 
.. r. A1v~ ~=~*:;:~ 1;-g• e~:;:,~·;;: ;:1':(~·~:, dr.rua -Senhora!· ~ -• 

lpico. C•J_Jt. , __ '• ll""'•· tcf'lir~ntad.., -O que • •• O 'iUC .•• d t'-~1,J 
ao Clob RC'Cfomo 1 ••. 111u10 ~-o ""'ª'Jor dram.all.:o _ balbucia,·a c11a na ~~ 

sr-. Jul10 Burc• ... na cn,ooirU1 .V .. ~•>U# . ,_. h\fÂ'l 

cm scena a 
vela que devia 
consumir o papd. 
A amadora. jft e:<· 
perimentada, <'Or· 
reu ao rundo, 
amarrotou a car· 
ta. balbuciou: 

- Meu Deus .. . 
Estou perdid., .. . 
Elle vem ahl . . . 

dolorosa espe<"tatl\'3, r.. ~\~ 
o homcrn, n'um arranco gritou: ~ fí:1 

- Cheira aqui a papel rasgado!. • . 

1
~ ~ 

A platêa riu, os collcg:as riram. ::i piada (!/ 
do recurso hcou, o que n3o Impede que ai· ~ (,') 
guns amadores dramaticos por vezc!t os tC· ~ i1t. 
nham arranjado tào b rilhantemente como os ~ 
mais cx1.>er11ncn.tados artistas. 

No meio de tudo isto. d'estas rc· 
cordaç\\es li-~~ ~~ 
golras dos .,. """"':;:~~-=~;~ 
thcatros pai· 



r-Os an,ad('rtt lnluprttes 
da Pf'\"ª ;,.,.,,..,. ,. .. l't;,o,.11•, repl'e• 

,...1ad::1 •o Chab de Ca1,·uio. 
tttaacJo M' fl"l'91oCifO 

f•lano ' 1~it.a <> ..-. G&JPM, 
en&aiadot d• n1u•ica •• 

' rio uhhno pl;ulo 6 t•q11(rd• 
o i.r. M#ln11110 il• Silva, 

AUCU>t' dOI IC"H ril 
da IH'\.il 



\'estido de p2llSe1n, crc:llçãO da c11sa Bc:er 
(C'l1chii f'dbc) 



Cri:açAo da Cfl.llll ltt~r 

(Cli'd~ l'C!lix) 

Uma das modas que 
eslá fazendo succcs.so 
é a das tunicas que 
dao cfTeitos imprevis· 
tos e cujo supremo 
tkic vem da orlginali· 
dade, usando-se muito 
.tS de setim preto co
berta• de tulle. Os 
vestidos tccm os ca
casacos compridos e 
as saias muito 1ustas, 
usando-se n"ellas un$ 
bordados em baixo 
á maneira de barra. 
Os m&nteletes fina· 
1.ne1ue bordados e lc
\•es. condizendo com 
os ornatos dos \'CSli • 
dos, estào tambcm em 
moda e usa-os com 
extrema ,graça made· 
moiselie Bi!ll.IOO. 

!\fademoiselle Grcu-



\'t:&lilh> d4! t:~1imo11ln, 
cre:i1çAo dll. c.11.s..'l. M111li11.I &. A1 mnud 

(Cl1e/rl Fdht) 



O artigo que com este titulo publicou 
esta revista no seu numrro de 6 do <.:Orrcnte 
deu logar, com m.inifesla injustiça. a inter
preta<;t)es que por completo de:>fiftoram as in· 
tençõcs que presidiram á sua redacçtto. 1\~o 
pretendeu a /liustracho Porlugue::a mais do 
que trazer um subsidio photographico inte· 
ressante á questào deflagrada pelas exigcn· 
cias da casa Hinton. dando aos seus leito· 
res variados aspectos da !)lantaçllo de canna 
na Madeira e de a1gumt.ts das fabricas que 
exploram a industria saccharina. HO\l\'C po· 
rem quem visse nas singelas palavras que 
acompanhavam essas photographi<ts uma de 
feza, ainda que discreta. aos interesses d'essa 

industria poderosa, cujas reclamações impru· 
dentes assum iram, no caso Hinton. um tom 
ele ameaça a que o parlamento respondeu 
com a opposiçrLo a mais vehemente, obrigan
do o governo, até ali intimidado pela arro· 
gancia do industrial ingfo7,, a de:.istir do pro· 
jecto de !ei co1n que se coinpromettcra a sa· 
tisíazer-lhe as reclamações imperiosas. 

.\ questão Hinton. no seu duplo aspe· 
cto moral e eronomico. acha-se demasiado 
esclarecida perante a opini~o publica para 
que algucm possa ousar enredai a ou obscure· 
cel ·a em sentido favoravel aos interesses do 
industrial que pretendia monopolisar em con· 
<lições de exce1.>çào, valendo-se de todos os 
expedientes, desde as rccommen· 
daç<1es reaes âs notas diplomati· 

;88 

cas. o fabrico do assucar e da 
distiHaçao de canoa na :l\J adeira. 

Ha porém, atravez de toda esta ques· 
tào mcmoravel. um aspecto a que as maJs 

apaixonadas opposiçõcs potiticas n!"10 pude· 
ram deixar de preslar nma attençào berlevo
lente. E' o ela importancia que assumiu 
n'aquclla ilha, depois ela destruiçllô das vi
nhas pelo phyloxera, a plantaçao da canoa 
do assucar a qual re1>resenta a quasi totali
dade da ri que,, a agi kola da sua população. 
Foi esse aspecto que o artigo da /!lustra· 
çtto se prop07. divtilf,"aT, nas suas relações de 
depcndencia da industria extrnctiva. e scin 
outro proposito do que o de tra.zer o subsi· 

\ ·1'''1; \l dio photographico a uma qucst:io que, por tan-
1 ~); tos titu1os, engrandecida por escandalosas re· 

· velaçõt:s que e1wolveram os nomes de indi· 'l[ vidualidades politic-as cin destaque, logrou 
"' apaixonar a o.piníão publica, clc.spettando en· i tre U'll povo submisso de espoliados um mo· 

t ., vimemo erlergico de revolta contra as pre· 
potencias dos exploradores da sua mizeria. 

t 
O propo<;ito j)CrtUaoente d'esta revista em 

~
,, nào intervir e1n nenhum pleito poh lico torna 

J1 necessano este escl~uecimcnto, tanto mêUS t-ra-
,• ' ran.do·se de um mdder,te em que seria menos 

r honroso deornt suppôr, sem protesto, que ella 
C"oncorna. embora involuntariamente. para íor· "f talecer os argume1Hos itneresseiros de um in· 

, ~1 r. dustnal contra os argumentos patrioticos 
IJ/t---. da nação. 

-~\: • -'>._.. 



1-:ls Cllt1!l.ic;U :\flllU1lcia,10-
re:1 os 1('Qu~& 

animados 
(C..li<llJ de Heuolicl' 

';~o.~~,~~~:ªd~el;~~~l$ 
R"ynold&- (Cl1rAl'I R('do1u1~) 

Uma das notãs mais 
bellas d'essa festa foi 
ainda a dada pelas can 
ções portugue;.:as d'uma 
soberba Jnaoeira. Enlre 
ella~ destacava-se a in
titulada N()i/e de S. j()I}() 

e cuja lcttra era do si . 
Emilio Schiappa Roby 
com musica do sr. Stuart 
Torrie e que foi canta· 
da p~la sr." D. Marianna 
Castilho e pelo sr. D. 
Manuel Mesquitclla. 



J c•!l!é fl,.nto d' A raujo. ~tas 
stta!t tradiç,;es nota,·tis. pela 
~ua manc·ira de ser, pelo seu arro· 
jo <' arte. tem muitos amigos e 
adminulorc~ Q\lC nilo dc.-bw.m mm
ca de ; s •.istír á sua fosta annual 

no Campo Pequrno. cobrindo-o de ap· 
plau!:os e cncht<ndo-o de brindes. 

Este anno a festa do cximio cavallf'"âto t.tUroma· 
chko rc·:tli~ou·$C no domingo t 2 de junho. Além 
do fe~lcjado, tomaram p;trte na lide o t•spad<t Bien
:•cnida, t!\o aprecia<lo pelo publico. que fez um 

magnlfic:o trabalho, os bandarilhciros Cndete. 
Frandsco Xa,·ier. Ribeiro Thomé. ~itaera e 
P«Nlerd e o cavatldro Eduard~l de '.\ta.cedo . 

. \pre,entou-se t<.tmbt:m o amador ar. Adolpho 
Madmdo, que se mostrou denoda<lo e metteu al· 
guns ferros de valor. 

Um dos redamcs [1 fos ta era a rxhlbiç.30 dos 
saltadores landct.cs. clue se apresentaram na are· 
n4\ dando apen~ts um d'elles um "alto de lra.s
ou·n11J e sendo os outro~ obri::ados a trabalhar 
pela auctoridadc ~mtc o protesto do publko, que 
n3o se conlcnt<-tv<t com o 
s imples salto d·um dos lande· 
t.<'S. J •or fim tudo acabou bem, ~ 
nào fazendo isto. por fórma 

J-t:"' n.!u) de ""' d"• ,.alta,t .. r ies la.r:id<eit~ .. 
'4-0 d""11'1' 4,,. ""' ta,,o/lelf'O.· A1lol11ho ~hchO\dO ,1·uma .,,.,1tt• 

iL ~JtlJI;\ 
~-Rif'IW<111d11 no u i1•1t-ir> de ec:i.po te 

(Clr<ltJ1d~ l1 t-1mliel) 

algu-na. desmerecer a fcst.a do arrojado cavatlciro, 
que tantas S\'mpathias conta entre os afTeiço;utos 
ao toureio. 

Ouviu muitos a1lp1ausos. ;11 .. ·1s o incidente. "cn
do o seu lrabalho ma.gnifko. foi to com arte e de· 
nodo, com uma serenidade que agradou e levou os 
espeçt.idorcs a ícstejal·o cnthusla.,ti<'amcnte . 

Jo!«é Bent(), com a sua ft·"ta. despediu·1111e do 
publico de Lisboa. poi' IMrte dentro ~m breve 
par.i o Poar:t onde o e~pcr .. m novo-s triumpho!. 



A festa popular dos jo· 
gos Ol)·mpicos constou de 
corriJas de pti:<eiro-s car· 
regados com u re,pecli· 
,.as canastras. co"idas de 
,•elocidade por 'endedo· 
res de jon1aes e corrida!' 
de burros montados por 
barbeiros. que de\'iam 
fater o percurso do uhl · 
mo concurso hipplco e 
transp()r alguns obstaculns. 
li ma corrida do bkycle-

1-A cnrti<la do,; pithu:1r-l)9. .,., \'d• .. h ... 
>-Soerapbin1 .\l:ma.o ,.('d.;otdm• lia cornd.-
1-A c.,rriJa d~ \'('nJ~,.,.ff ~ lnf11&H •-0. 'Hcq.t...,.b d;u. C«fllbsd<:, .. 'otr\d«-donsde l ., hX• 

l-o ~ho de barr(>O. lh<"'!t....-109 por bo.tbdr• 

ta~. na extcosao de ,so kilometros. far.fa tamhcm 
parte d'cua festa sendo vt ncida pelo sr. AI· 
bcrto de .\lbuqucrque o'uma hora e trinta e 
oilo minutos. As outras pro,·;1! fort1m pnhitS 
rc~pccth·amente pelos srs. Scraphirn :\laria. 
Manuel Eduardo e o barbeiro sr. ~l<tnucl E'tC\'CI. 





Vf Diante d'cssa 
V cx1>0slçllo ha a idéa nítida d'uma 

canccira precoce a antigir a<1ucllas al
mas moças. marc.a·se que da parte 
dos novos artistas aquillo foi feito por 
f:ticr, n'uma dcsillus!\o uns, sem en· 
thusiasmo outros, todos sem chamma 

que aqueça, sem audacla, quchrnntada-

1 

mente. 
Das culpas já dissémos; se n:'lo as pro

tundnmos ao ment>s apontarnol·ns, mas jus
to é falar tambem um pouco dos tempera· 

f ) mentas que sempre se revelam mesmo nas 
,. t:'. obru feitas de corrida, com o ~t·ntido no 

: i p~o. Se n~o sào_ todos eltcs primorcs. os 
...., trabalhos dos pintores de taknto cm lu-

ci.' pela vida, como :\lanet, ~a pelo me
nos um traço. um vago claro, um tom, qualquer 
nota que revela as qualidades do artista e quan
do tudo lslô folha surge pelo menos o id~n a re. 
salvar RS intenções, a dizer -nos o que pensa 
~\quellc medlocre e;xcculante. E isto do se saber 

o que um homem pensa. n'um lleriodo 
de reforma e de conqulst.~ j!o é multo 

-Urn a~~ln da "''?ot T,., 

1-Rd.ralo, JM!1n ..r. JCIM \l"ll"i' 1. 

~-('01•""º" Jt••la•I/ , 
ag:ulUella dn u. JoA" .Al\'f• ''" '"· 

para avaliar da sua ândh·idua· 
lidade ar tislica. 

Por aquella exposlçno de 
quadtos, na sua maioria mal 

executados, nào ficamos sabcn· 
do tambem quaes os pensamen· 
tos Jos pintores. t: ns . .:>s paiza· 
gistas, parerem dizer·nos que 
amam a natureza, n~o como ella 

é feita, mas de poente•~/ phantasticos, Joidamente 
listrados das mais biiarras 
côres; outros, os retratistas. · 
com raras cxccpçttes, i 
parecem affirma.r o cul-
to das caras lncx prcs· 





10 nos de· ç~o d'este1xou a exposi· 
Toda a anno. 

de que se boa \'Ontadc 
quom ama ~!:: encher 
das as e cm to· 
çft.cs. e s:asdem~niíesta· 
um caracter se1a com 
nos nado 1 pelo me· 
vibrar ant~a ; n:'IO ll4\de 
t1ue enchem 

5 
obrinlms 

d'cssc ar as paredes remedo gtotes· 



co. parodia de Safq,,. 
que é a expodçào. E' 
possivel que o futuro 
nos revele algum grande 
pintor sahido dos novos 
expositores de hoje. mas 
isso seria a maior sur· 
preza que elle no• podia 
fa1.er. 

Para isso h!lo de aper
feiçoar-se. hno de mu
dar de .. idéas .. começar a 

ver a ,·tda e a re
produzll-a largamen· 

rlliiiii9lliiilü~F~~--~~3:'7'A'f.......:Ww,~---------, 

3'!:t;;!a~!: :::~~~=:~q~H;r 1u~l:U~"1T:·.:;;.N:!:.'l!:;,.:r:;~:~~~~1:~~0,~~;rlt l~!~~i~.·· 
s-TrMjl.li ll•lilf>J. por (J. Ad~l:udc- Lima Cnu. 

i<JÓ 



1- Oc lrwm1/dt1, \r~d~ 
d~ ar:a.sto). ttculptu1a 

~:_Á~~~. ~!!tJ~1i}o11~ Slm~s d'Almcld• (Sobri-
cho) 3- Ga""º aa ar /1vn . por t-lc11ririu~ Franco. 4-

Est11dos, por D. An1ella Rey Colb.ço. 

te. E os velhos devem concorrer para nos da· 
rem a impressão de que entramos n'uma ex· 
posição artistica, o que d'esta vez nao succe· 
deu, mercê do jury, o qual, deixando encher 
aquellas paredes de quadros, fei com que cllas 
-apct=ar de serem seculares-nunca vissem tao 

tos horrores. R. M. 

i9i 



Referindo-se ao theatto, na sua execuç~o 
plastica, vez alguma entre n6s o escriptor do 
genero ou dillelanti se ocC"upou com a devida 
pormenotisaçao dos apparenliemente secunda· 
rios elementos que n 'elle sào os corpos de 
coristas e figl11antcs. Nem ainda, tratando·se 
do theatro moderno, em que o conjuncto dos 
contributivos factores animados e nt10 anima
dos sobreleva a especialidade actorica, sceno· 
graphica, decorath•a ou musical, tomando .as 
reciproca1nente dependentes umas das outras, 
d'esses corpos se occupou o escriptor, para 
assign~lar·lhes o logar-quc o tce1n-e deres· 
ponsabiHdade, nem sempre, aotemol·O, bem 
comprehendida e satis(cjta. 

Em soccorro do asserto nos veem rcmiois
ceocias d'uma representaça:o a que assistimos, 
em D. Maria. da Fedora, pela companhia Vi
taliani. cm que as massas coraes, chamemos · 
lhe assim, animavam toda uma scena, carre-

ganc!o-a das tragicas tintas com que haveria de 
fazer sobresahir-se a morte do estremecido da 
heroina, sem uma palavra unica, que lh'a n"ào 
di?.ia o papet. Un'I gesto leve, a movimenta
çào physionomica, e nada mais, bastaram para 
isso, dirigidos pela intelligencia do corista ou 
figurante Q\IC comprehendeu a situaçl'to ou re· 
sttlt.(11Hes do esforço do cn;;aiador e superiori· 
dade da disciplina que ú sua ignorancia ou 
indifferença souberam arrancar mobilidades tà<> 
verdadeiramente expressivas. 

Ainda depois outra representaçao nos re
corda. pela Tina di Lorenzo, em D. Amelia, 
na 7Yteodqrn, Cn'I que as massas de coristas e 
figurantes tinham importante rele,·o. 

No acto da conspiraç~o, por detraz rlo muro 
d 1um jardim d'cssa opprimida Bysancio, nas 
ruas que se adivinhavam uberes do protesto 

inOammado de todo um povo espoliado dos 
seus mais caros direitos e sagmdas liberda · 

,- No qu:\dro J-'Lmina-0 gru1M> dai; csgrin1hu.as. 
~-o gn1po <hi.$ l.lf~la.donu. 



O lcmo d~ çorncttai& 1111 toe~na li11al do 1.• :u:lo 

d~s, a muhid~o irritada pejava ·as. 
ululante, phrenetica de vinganças, 
desesperadora de represalias. l~ essa 
multid!\o que enchia as ruas, os lar
gos, que de longe vinha no seu vo· 
zear, passeando um cadaver, ao tan 
ger dos cymbalos e sistros. tào bem 

era f(mstiluiáa pelo grupo invisivel dos 
coristas, que a illusào se mantfestava es· 
magadora, a produzir arrepios na platea 
attenta. 

Grava·sc de memoria urn nome de ar
tista, isolado por que destacado se viu 
das outras parles: ~pon1a se-lhe defeitos 
ou qualidades : 1ende-se-lhe um preito 
ou consagra-se-lhe uma estima. lndica
se· lhe .a realisaç.ao do papei, a fórma 
de o " isionar, de o compôr, na suppo
siçào de que ~ó 1:io artista encamadoc 
de personagem programmatisado está a 
vida da obra que ao tablado se entre· 
gou. 

E escriptor e critico, e ensaiador-este 
cgualmente- n!\o viram o corista e o figu· 
rante, não e1lcontraram fórma de apro· 
veilar-lhesaptidões. deixando-os chri:St(tl· 
lisados n'uma coisa imbecilmente para· 

da. como que fazendo parte do mobiJia. 
rio! 

Significa.das estas Hgeiras obscrva~ões. 
eis a sua raia.o de ser e justificaçào das 
gravuras que as acompanh<tm, buscadas 
na representação da revista portuense 
A 's A nnas.', agora em s<:ena com successo ''º thea
tro da Trindade, pela companhia do Carlos Alberto: 

Uma exhibe o terno de cornett1s, no 1 .• acto . ~ao 
representa uma scena fingida: as corh:.t<is executam 
nas cornetas o que musicalmente lhes cabe: e aos 
esforços do maestro Paschoal Pereira. - muitos es· 
íorços, por certo, - é devido o brilhantismo do nu .. 
mero. 

As restantes dàO·nos uma curiosa liça.o de es~rima, 
outra de gymnastica sueca e outrn de lucta roimma. 
Ensaiadas por Ernesto Portulez, um dos nossos mais 
cuidadosos mellcurs-ell sâ11e. o racto represen· ~ 
ta a extraorditHtria tenacidade d'este senhor, ~t\\ 
o seu gosto e probidade artísticas. ~· 

Todas, indicam-nos a boa vontade e intel· 1 

ligencia d'cssas anonymas collal>onsdoras do 
thcatro, jus1ific:mdo "'º mesmo 1..emp.:. 
a utilidade na sccna da corporaç:to a que 
pertencem e c1uanto ella é digna das 
atten<;ões do critico, do ensaiador e do 
publico. 

O gn1po da gynmastka sue<:2 



As escolas evangelicas do Porto e Gaya 
reuniram os seus ahunnos no Palacio Cryst<il, o que 
formou um quadro encantador. Todos aque11cs pc 
quenitos seguravam bandeiras de diffcrentes paizes 
que iam movendo produzindo um bcllo effeito; as 
suas vozes alteavam·se em hymnos religiosos como 
o Som1Js Pt·rl'grinqs que é e1Hernec::edor. Quando en· 
toaram o Hynmo da Bandefra foi um verdadeiro de · 
lirio tesoando por fim os applausos bem corno quan· 

do os srs . Roberto Moreton e Alfredo 
da Silva, acabarr.m de pronunciar os seus discur
sos . 

A Camara Municipal do Porto fez.se representa: 
pelo vereador sr. dr. Germano Martins dando assim 
o seu apoio a e..;sa !'esta de illStrucçào por todos os 
motivos digna de maior elogio. 

As creanças desfilaram no meio do maior enthu· 
siasmo cantando os seus hymnos es~olares. 

Npcctos da n;i\·c-central do P11.b.cio de Cry*t~l. por otcl'si1o da festa. 

Soo 


