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lllnslraç:1o Põrlugucza _ 

Sparkl~ts ! ! 

Um id.ea.l d.e Conforto e Hygiene 

Uma fabrica de refrescos gazosos por 
1 garrafa de Uquldo gazoso por. 
Syphão duplo tamanho 
l caixa com 12 cargas . 

1$600 réis 
30 !! 

2$500 réis 
5 50 réis 

. \ acquisição de um Sparklets impõe·sc a todos que apreciem o Conforto 
•·a 1 lygicne. 

A· ,-enda nas principaes pharmacias. drogarias. etc. 
t·nico impnrtador 

PHARMACIA BARRAL 
126 - RUA AUREA -- J2S 

LISBOA 

Nota. - Aos syphões com muito uso lcmhr:im()S a c0twc11icncia da 
snbstituiçfto das 3 peças de desgaste, que \'C'ncl<-mos ao preço de 200 réis e-ada 
cai xa de cinco peças. 

Podemos provar ~t~~~;:~º'G~: 
ri\es ~•tUh:\m nuis de ol(.J:--000 réis por 
sem.ma. <Juem 1:•U1h.1r mcno" de sSooo 
rt':i$ 1>vr <.Ji,1, dt'H dt xar tudo. e escrt· 
Vt'f·llO~ in1111i:<lialanu:11·c. 

A nos:;a cirrnl.1 lhe indic; rá o cnmi· 
nhu a ~eguir e o 110 ... su <1nil{o i mportado 
far.'1 o resto. 'R,tc~Ull)tltSli de 100..'()0() r .... 
~e: n:'lo CU\"i.1rmo~ ;uuu:.1r.1 i,,:ratuita a 
quem a peoir. 

€rab. 1os HORTON l!r. moorr<•A• 
(Soiol) Jraoct. 

Ourivesaria "CHRISTOFLE" 

Melo seculo de successo 

ESTOMAGO 
(lj Ellxlr do O• Mialhe 

de pepsina concentrada faz diqerlr tudo rapfdameni.c: 
GASTRALGIAS, DYSPEPSIAS. 

A'o1nt1a 1m todal a1Pharmacfa1 d1 Port1Jtaf11 do Bra.tj 
Pb.e.rmacle MIA.LHE, 8. rue Favut Paris 

T- ---- -......... . ---- l 
"""''"''" ................ , .......... ~ .. ~ 

. ~ 
Tra.ba.lhos d.e Zincogra.vura., Photogra.vura., Stereotypia., Com-
'rrOs·i,.-a.0 e Impressa-o ,.,Cn\o<C nas omcina,da lllustração Porlugueza, "°''"'"disposiÇ~<)dQ f)Ublico, 
~ y executando todos os t~balhos que lhe são concerru::ntc--. com inexccdi\'CI per-feição. 

ZINCOGRAVURA E PHOTOGRAVURA.- Em zinco simples de 1.' qualidad~. cobrado ou nick<•lado. 
E•n C0llR E, .\CORES. pelo mais recente processo = o de lrichrnmia. 
P.\ RA JORi\ \ES com tramas espcciacs para este genero de trabalhos. STEREOTYPIA de toda a 

cspecic de composição. Impressão e cmnposição de revistas, illustraçõcs e jornacs diarios ela tarde ou da noite. 

1\geote tm Paris: Cami11e Lipman, 26 rue Vi~nou 



1-1\ «00lu. d;ii Jl.ll.aHb d<' ho111a 
d() p1i11d114: 

çõcs prussianas e foi iostituida 
1>or Frederico J, en1 1iOJ 1 na 
vespera da su:1 coroaç.!l.o. 

O cordão que a prende é céJr 
de laranja. em me111oria da m"3.e 
d'este principe ser da casa de 
Orange: a cruz de esm<i.lte azul 
tem no rneio as lcttras F. R. 
(fredcricus Rex:) e os c:.wallei · 
ros Clh trnjo de ccr-imonia usam 
mn grande n1anto de velludo 
vermelho p!C$0 por uma aguia. 

Foram as insignias d'esu. or· 
dem que o cunhado do impera· 
dor Guilherme entregou ao che· 
fe de Estado, em 24 de agosto, 
no paço d' Ajuda com o mais 
rigoroso cerimonial. 

O príncipe chegára na 
vespera a Lisboa com a 
sua comhiva; fôra rece· 
bido com todas as honras 
na cstaçào do R~cio, on· 





o r~i ., o pri•dprt Frcckrico L.,. ia.a. -air.-. • o•-'~ doe- u•puba 
cl"•• 90llla,k doe caTaft.&1i.a 
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<lo o rei 
de Portu 
gol e o 
principc 
l ea 1 o 
aguarda
''élm: install!tra-~e no pa· 
-ç-o de Belem. d'onde saiu 
no dia seguinte para (a. 
zcr a entrega da commen· 
da que elle mesmo impôz 
no peito do soberano 
Jcndo depois as palavras 
de saud•ç~o que o kaiser / 
lhe enviava. e 

\·ma demorada venia f j 

do embab,ador pôz ponto l ~ 
1\a cerimonia e fii\da ella. ~', 
recolhido ao palacio de (e.e • i 
Belcm,recebeuosiumpr~i· ~---... - ~~~,!~~~~~~~ 

~-~~~,,;;::;;;;;.."""~;;;:;; ,,,.-- "" ' 
3-0 pfi11cipe FreJuko 1.e"poldo (anQdO ~ coutinencb. ' W.11ddra 

em f:a\'lllla.rla4 
/C/1dl1 de 8eooUel) 
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EM ALFEIZEIRÂO I 

J-U111 fftrO t"lllO 

1-<>1 caollri1<>t na pta'"a 
;r-l't~si•uado a vacca pu-• 111na •"ltf l• 

Todos os annos os banhistas das Cal<lus da 
l<aloha 1cc1n uma divcr~ao <:sper.u1a c')m o 
malur enthusiasmo; a corntJa de tourus nas 
propried..,dcs do sr. \.ictorino Frocs cm Al· 
íelzC'ir!'lo que n•csse dia se .. ·cstcnl de festa. O 
patr.o da casa onde se fat a lide relembra um 
recinto senhorial do seailo panado e ali .se 
prattcou ha dils com arte e dcnodo o tou.rti·' 
como lf' ,.ê pelas photographias que inscrlrnM. 







Ai~ les Bains é uma 
das mais bellas estações 
d'aguas da ~"'rança e, at· 
trahindo todos os annos 
grande numero de pes· 
soas. "omo todas as es
ta n ci a~ ~m installadas. 
tein imn1en~as diversões 
entre :i.s quaes se dc!l.taca 
a dos tiros aos pombos. 

Concorrem ali muitos 
düs mais notavcis atirado
res da Europa, durante 

estando entre os exi·f 
mios atiradores o sr. 
viSCOl\de de Reguen
gos, C'Uj<l pericia u'cs· 
tcs cxcrcicios é em 
dermtsia C01\hecida e 
apreciada e que mais 
uma vez a dernons· 
trou. deante d'aquel
les cxcepciooaes 
ad\•ersarios, n!\o só 
fat.endo dividir os 
primeiros orcmios, 
com a serie brilhante 
dos seus tiros mas 
ail\da bateu o re· 
rqrd matar~do trinta 
e cinco pombos a se· 
guir. 

Foi um intercssan· 
te acontecimento des. 

1-0 Sun1l antt's dt' con1t'ç.in o torneio 
:r-Eu».IOf autt'S d't1m 111f'n110 

J- 0 bridz,. nni: intcrvpl}os 
4-Ô tktting:: A' aposlas vc-11do-u ln
<licado pek> Sijtn:ll \- 1-\ o sr. ,;~1.1. 

de llc-ru<:n'-o 
s,- 0 condc- t..:ueintr 'thO:oz:m,ca111pdo 

de tiro dce- França t' Ingiatc-1n 

portivo esse ronrurso de tiro 
em Ab: les B<1ins no Qual o 
nosso comµatriota conquistou 
um logar de ho1~ra . 



~16U:RA~ :e Ft\CT~ 

~hs~lo l~'TELLF.· 
C'tUAl. AO 8RA11L. 

A ida de tru de· 
lcgndos portuguezes 

ao Urn:dl obedece ao µ1.tno 
de maior estreitamento de 
relações entre os dois po· 
vos, ha multo traçado pela 
Sociedade de Geographia de 
Ltthoa com app1auso dos in· 
tcltcctuau brazilciros. :\ 
mist3o <1ue é composta pelo 
sr Abel Botelho.um dosrnais 

lima das mais brilhante< fii;u· 
10.s da sodcdadeparaense, mem· 
bro da commiss!lo promolorado 
<'crtamen do estado do l'ar[~ na 
cxposlçno do Rio de janeiro. 

-~~~~ - fi:_ 1 -

o. -•W.. La .J"1IO uuie:llcd,,..I _.., ln 
1-~r. Aliei lk>iclb& (Owji Arnaldo •·o"'"" 
J-Sr. 1-:rG.-.to d~ \"aacoMit1~ _;-!\!. dJ. Jo 
1 oM d'AHla 1.1••-\l'boL Santo. \: '"'" a) 

~ 

illustrrs romancistas portuguc?.cs; dr. José Lobo 
d' Avila l .lma. o mais novo dos couhcdrn1lcos da 
U nlvcrslcfadc de Coimbra, e Ernesto de Vascon· 
cellos. um dos ditectores da Sodet1.1<1C de G<"O· 
gr .. J>hla e lente da Escola '.'\u·o1I, aulstlrá ao 
c;ongrcsso gcogr<tphico tm S. 1'.1ulo, partindo de 
seguida para o Rio de janeiro, onde os stus 
membros íar~ confcrtndi:IS int,.rcssanunimas. 
devendo ,.;r da capital da trandt rcpubli<a 
para Lisboa no dia .? 1 de setembro. 

EdnuSo ... '°'•~-..ft!.oc fitrDudd) ~ 

F.ouAROO o& No•ONtl.\ U illustre >uctor de tantos F; ,11 
trabalhos litterarios a1>plaudldos 1>0lo publico. lançou no ( \~ 
mercado o seu novo livro ,/f'OJlasia d'um Bisf'O,CU)O sue., lh!1M 
cesso foi d igno dos antcc.cdentcmcntc obtidos pelo cscrl·, r:..-.. 
1>tor- 1 







cado de lanchas cml>andci· 
radas e phyl:muonlcr\s pa. 
lriotas atroando o hymno 
da carta. quer cautelosa· 
mente esp1eilando as boias 
dos tori>edos nos mares do 
Pctchl li, o J><>r/111:11~=~ Ada· 
m.aslor, como famiHanncn· 
te lhe chamavam nascsqua· 
dras do Oriente, é um nu· 
mero r:er10, um companhci· 
ro com quem se <'Onlil sem· 



Carlos 1 é recen· 
te aluda o brilho ela su~ 
ultima ct>mmisaào. O .\·. 
NapA,rd \·Jsha a estas ho· 
ras o.s ;uscnacs estran~d 
ros .• • E se mais na\.·ios 
n!\Q aocfarn correndo mun
do, se a marinha portuizuc
za dcsíralda ttpcnas no pes· 
soal de seis barcos a ban· 
dcirr. das qulnns ás bri1.as 
do~ continentes longioquos, 
é porque nilo hn mols, por
ouc Portugal J\!\o df, mais 



o "' .., ''" l la 

c.au e o cruzador oao poder:1 ir p ·rquc os trct que talvez ex is· 
tam h:iu.cte precisar de uma me1attc nova . .. E cm HP~. 
quando no Rio de Jane-iro se juntatcm n;wio~ do mondo todo 
a cclchrar o primeiro ~:cntcnario de uma patria c.nonw:. Por· 
tugal ha do faltar. n2o porque. com o il\·~nço do cfctiealism~ 
domine outra \'C.Z na nossa patria. o p;1rtido que cn!orcou o 
Tiradcntes e que o 1:k1z em postas pela estrada de Minas, 

do 

mas pela sim('llcs r;;1z:h de que dos nossos sei~ cnuadorc!'. 
11:'10 existirá nenhum.! 

Interessados ~c.mprc com tudo que diz rcsprlto ;l e5sa mil· 
11111· nohrc e a..iiva <1uc luct.a. por ressurgir. cupcorp( ra~o. 
como nenhuma c.•utra do paii. sustenta no melo da indiHO· 
tCH\.t. criminosa. d;t n .. '\~O uma campanha sem trt'J:\.13S por que 
lhe d(:em trab"lho e m"tcrittl p\lra trabHlhar. a l/holrn(ltq dcs· 
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1acou coltaboradorcs seus para acompanhar 
algumas phases dos exerddos que a peque· 
Hi~ llotilha dos torpeddros executa na costa 
de Porrugal1 tomando a serio, tanto quanto 
.. SU;! mesquinhez lhe permi1te, o seu papel 
de dcfcz.a movcl _ • de um p.aiz. sem dcfeza. 
(Jc um dia ,-i•.-id•> J'CIOI nOS-SOS collab<n~<lO 

tcs na plena azafama da esquadrilha, sào os ins· 
tantancos que reproduiimos. todos clles nagrao· 
tes da '·ida origi1\al e altgrc que é sempre a 
de bordo. 

O <1ue vimos. o que ouvimos, o que ap
oi...k!!!,,..1"'!1 prcndcrnos n'esse dia unico. temos ptD'1 de o 

oà.O saber narrar. A e\·olu.;!lo dil pequena c.s· 



~\ .. /'..-. -- "'-·~~~ ::;;:.---~.r ~-
~ qu:tdrllha como uma 
~~ srandc esquadra, a 
""'\"~faina quasi continua. 
~ dos signacs de han 

dcirolas enfeitando 
os barcos, o ininterrupto rui. 
do dos apparclhos radiotclcgra· 
phicos. com que os barcos, mal 
se afastam fóra da \'fsta, com. 
municam entre si. nH a;:uas de 
Ce1imbra, ver disrarar os 101. 

pedos. seguir·lhcs as esteiras 
espumantes. \·êl-oc saltar f·>ra 
de :lgua ao 6m da carreira. de· 
pois de furadas as redes das 
Jangadas ah·os, tudo Isso t~m 
tanto interesse, to.nta no· 
,·idade, no con,h·lo do 11~·· 
mar ha ttma franqueza t:to )À"'.~ 

~~--~ -1 .>-<-=:"•"""'--
~/ ~ 
~ -..:::: 

grande. o ar é tão :sa.uda\·el, a 
gente tào la"ada, os rostos t!IO 
alegres. que a nossa. pena é que 
a escravidao da r~}qr/a.c:-e nos 
amarre a Li:;boa e que n!lo pos

s.âmos seguir no.-; barcosmi
nusculos. por tss.as aguas 
li.tas do vera.o. por todos 
os buracos da costa de Por· 
tugal, de Caminha a Vi11a 
Real de Santo Antonin1 



0 S'O\ºO A11P.\ftF.· 

tUO DI lllº:SGIR.- 0 
cm:enhciro dinamn· 
que:; sr. Joe :i-: ie1son 
inventou um appare· 
lho automatico para 
mun~ir as \·a~·cas. 

Consta de duas pia· 
tal mo,;das por uma 
mola que exerce 
cgual prcsdo ntt tt"t3 
do t1nimal d"ondc 
leite )• ·rr.t para um 
pcque1\o recepicnte e 
d':tli para um \•aso 
d'aluminio oncte se 
rerolhe. D"cste n:'>do 
C\"Jta se o conu.cto 
do~ dt·dos por \'C1.CS 

infeccionados, foz.se 
com muito mais Hm· 
J.l'U·' e sem esforc;(li a 
opcraç!\O sendo alta
mente hygienicos os 
recepectaculos d'alu
minlo onde o leite 
se de~ita e •1ue Jª 
est.\() espalhados por 
toda a Dinamorca. 

~~ ~w@: wm1~l ~, ~~;:_:~-t~j~~;;;2~ 

,\1 Ro!':A.VT .\. 
\\

0

ÉL)l.\.SS'. -A Uil 

\'tnia do Atlantico 
em balno dirigivel vae 
ser tentada pelo aero· 
nau ta americ3.Do W el· 
maoo qut.: para tail 
fim construiu o ~eu 
balao . 11/anlit ü/1·. 

:X'essapcrigosa \'fo· 
sem aerea seri1 ª"' •m· 
paotiado por cin~·o 
homen~ dedicado!, 
levat;', provisões p;l· 
ra ttinta dias e lns
tallar.l n•_. bal!io um 
appuclho de tcle~r ,1· 

phia sem tios que lhe 
pcrmittitú comrnuni· 
car com os dh·tr· 
•os p1rtos e ,;om '' 
paquete• que sul arn 
o Atl,muco. 

1 lét um ,andl' ln· 

1-0 •vvo ap~rt <it- • ''' l•u·•U.;\o t«"lo t11J:••1l~iro d1eam:a:rq«z ~.. e 
l"-0 u1~11t.a ._,,\cio_ Wt-1•••• qv.e YH tt•LU a tn,.ott.*.,. Occa•o - Me di1i,g:iul-(O.C.tb IHll••) 



A velha evocaça:o d'uma mulher de luto olhando o mar 
com uma profunda express:i.o de revolta como :i. atcusa1-o de 
lhe ter roubado alguem, figura que fica bem sobre uma pene· 
dia, n'mn scenario de roma ce, evola se, esfuma.se, perde· 
se ante o lindo aspectv das praias de Portugal o·esle tempo. 

No seu logar surge entào ourro vulto, mas esse todo de graça, 
todo de mimo, todo d'alcgría; C lambem uma mulher, uma rapa· 
riga que sorri ao mar; da sua bocca côr de rosa parece sair o 
cicio d'um beijo para a agua azul, mansa e dourada do formoso 
<1ceano. 

E ao lado d'esta figurita symbolica dos povoados d~ orla 
d'agua, de Ancora a formosa, Lavadores e Apulia, Leça, Matto· 
sinhos e Varzim, Villa do Co:ide, Espinho, terras do llttoral 
poitttguez, surgem outras, mui · 
tas outras. mas essas anima· 
das, rindo, folgando. brincando 
com a agua sua amiga: enca· 
rando-a e mirando·se n'ella com 
uma ternura infinita, com o go · 
so todo intimo que as mulhe· 
res teem deante dos espelhos. 

Realmente o mar por esta 
epoca, n'cstc correr do vera.o 
é quasi sempre calmo; ncnhu· 
ma aragem enruga a sua super· 
ficie, nenhuma pesada nuvem 
n'elle se retlec1e; tem a im· 
mobilidade <l'um gigante que 
dorme, a transparcncia d'um 
vêu, a belleza d'um céu penhl· 
sular. N ào tem murmurios, nem 
tem balanços, ape1las lá <te 
quaJ\dc-. em quando parece que· 

rer espreguiçar-se mas 

~º~-·~--="'"e-" 

1-Sonha11d<> 
2-0c-saba(Ofl 

3-Ladt&o s11rpu:bc-ndido 

ciclo. A orla d'espu· 
ma nas suas margen! é 
um debrum de rendas 
caprlchosas. as suas aJ. 
gas que veem dar {a praia 
lembram collarcs de co· 
bre anegrados cheios de 
bysantinismo e de legen· 
da; alé as conchas en
cravadas nas areias côr 
de ouro tem mais brilho 
no faiscar do sol e as 
velas dos barcos que pas
sam ao longe le:nbr3n1 
mais azas hnn1aculadas. 
A· tardlnha a viraç-!'lo 
deixa o 01ar na mesma: 

pacifico e socegado, egual ao que cercava a lin
da ilha onde Calypso prendeu Ulysscs nos seus cn· 
cantos e na tranquillissima natureza, !t sombra dos 
Silgtados toureiros dos deuses. 

E. porque o n1ar é assim, quasi sempre durante 
toda a quadra no lhtoral portuguez, as mulheres da 

l 
1 

l 
J 

beira da agua vi vem como elle viYe e todos os Lra· 
balhos, lodas as fainas, todas as canceiras se trans· 
íormam e1.'1 risada11:. em alegrias, n'um louco foliar. Pa· 
~ecem nereides as raparigas, mas nereidcs enroupadas n'es· 
ses graciosos trajos v&rciros q1.Jo occultando encantos mais 
appetecidos os torn~m 

Elias nas tardes de domingo, quando o traballio aírou· 
xa, riem e sn.o como creanças (!cante d'cssas aguas; os 
barcos que teem \•isto e resistido ãs grandes tempesta· 
dcs, os savciros. as meias luas de modelo phrygio, que 
tcem luctado com as ondas1 s:lo como as carcassas ami· 
gas onde se v:io metter, e é de de1\tro d'ellas. em pé, 

30<1 



corno amazonas. os seios resahidos. os bustos fortes, 
que sl.lh.am a.s suas cantigas; ouuas dormem cmbaladils à 
por aqudla pal' e pTocurarn sempre a sombra do velho / \ 
barco. que Jª n!lo vae ao m~r e que para ali cst.;Á como ~ 1 
uma rellquaa, 1>ara abrif:rdT a sua s<:sta bem ganha. I / \ 

Uepois do li odas CS!ta.5 mulheres ribeirinhas , / 

1 

tccm "' mais scintillantts olhos de Portu.pl. 
onde faisra o amor e onde. por "e:ies. brilha a 

1 lroni.t traquinas, \'ioda das suas desen\·ohas !'CS • 

~ soas. que sobe dos peitos ás garganlêt.J e as r.v. 
J f estremecer de rJso. São mais <!irosas do que ele· 
ri ~antes. e hranc;1s qt-asi todas, c:omo as suas lin· 

'i'. das anteprtssadas,. trazidas nas goletas phn·glar fVi/;l;I 
, nos abraços dos piratas. !/ ~ 
1 

l1ois são bandos assim que descançam nt\ mar· ' 

1 

) gcm do nossc> m:i.r, que o encaram por este tem· j / r po de 1ui douracl.l, como um bom amigo. que , 

1 

< lhes d.'1 o sustento e nào se zanga. Sabctn per· {,, ~~/ 
11 doar -lhe tudo ; esquecem as suas wlcras. a• suas \ 1J1 'l J 

1
11 zan;as. a gente que e11e matou-tanta gentc-~c. r. ( 

~ 
nhor Deus. que o \"Clho maritimo. de cachhnho { f / /~ 
na bocca. sentado á porta da sua caQ. feita de t' ' f r, um velho barro. onde se ras~aram janc11as. n~o ~\ ~l \W!I 

~podo rir a ,·aler das 1ravessuru das rapa1lga,, -~~ 

~~"~ . ~- '[J_.,... 

;ff' .: -......., 

Ellas. na sua audada, 
quasi dcs3fiam o mar, vrlo 
cm risadas :1lcgrcs ati· 
rar·lhe pedrif'lhas, scl· 
xos liso5 da pralú, que .._1 

saltitam na agua como ' 
se fossem passaros 1:>0i· 
sando le\·amcnte na sua su· 
perficie: arremessam· lhe ou· 
tras maiores. que \·!lo at~ 
ao íuodo. e deixam carro.los 
a estreitarcm·se. até que &e 
fecham como sepulchros ; 
e. nas madru;,adas. como :t 
mostrarem lhe a sua C'OD· 

fiança, entregam os cor· 
pos virgens. os seios nlis. 
os hombros alvos. as cln· 
tas finas, ;, frlgidc1. do seu 
ba.nho. ao consolo C0tlmo da 
sua tranqulllidade. 

Nas suas brincadeiras 
põem dionte do a•ul das 
aguas. alguma col•n de tas· 
to e delicado. como se os 
seus nervos se quebrassem 
e as su3s alma~ recebes· 
sem em frente de t3o pia· 
cida nahircta. um santo ba· 
nho sentimental. l' ma \·a· 
reira scntac.U sobre o seu 
poço. concertando o 1~da· 
co de re.ic. t-mmalhando 
com a sua agulha que tem· 
bra uma upinha prateada. 



loda envolta na sereni· 
dade da luz, defrontando· 
se com o mar, é uma fi. 
guri ta que recorda terem 
codas as mulheres nascido 
para cousas frivolas em 
que entrem sorrisos, bei · 
jos e ternuras, e todavia 
essa airosa rapariga é tal· 
vez uma intrepida rema· 
dora, teve n'outros tempos 
a ancia dos perigos no mar 
alto. 

Ha uma ou outra d~es
tas mulheres ahi pelo lit· 
torai, Costa Nova, lluar· 

cabeça, onde o cabcllo cresceu e o ,·elho roario!leiro 
que já sabe d'outros exemplos semelhantes, ri, en· 
colhe os hombros e exclama : 

- No fim sempre és uma rapariga! . . . -e dá·lhe 
o dinheiro das soldadas e manda·a tratar do amanho 
da casa. 

Porque íoi isto? 
:\ ttarlsíormação d'aquelle ser fez·se, decerto . 

n'um d ia formoso, n'aquellas brincadeiras da beira l 

d'agua, n'aquella calma da praia em que á beira·mar r 
ha sorrisos em todos os labios e em que se sente 
uma anciedade de amar. mas muito serenamente. 

Aqudlas scenas entrevistas na areia dour~da, aquelles 
sorrisos sem se saber porque, filhos do bem estar emanado 
das cousas que a rbdeia1 deu-lhe a :sensaçào do seu sexo 
e fez.lhe sentir que os olhos d'algum companheiro. visto at~ 
então ~penas como um luctador, a perturbavam e a toma\·am 
sonhaJora. 

i - Co11lidt"1\elU 
3-Xio \'a;le ~horar ... 

~ 
cos, Furadouro, ou$. Pe. 
dro de Moei, rapariguitas 
que começam por brincar 
na praia com os pcqucni· 
tos n'estes tempos serenos, deixando-se balancear 
nas minusculas meias luas: que- a\•idas de brinca. 
<leira và() com os paes a pescas distantes e por fim 

abraçam n'uma loucura a p1ofissao como um homem e 
1\ào receiam o mar alto enfurecido. Andam por lá; teem 
o seu quinhão nas pescas : vestem a castorlna dos mari
nheiros; as camisolas de trcs botões1 até as Cõtlçotas de 
quadrados: usam o barrete e lembram gentis rapazes: 
• 1 S outr. s fazem.lhes troças. Um dia. porém, turlo aquillo 
muda. O lepido e agil mocinho de bordo que trcpav<i 
pelo mastro da embar('açào, o forte r<"mador de calçotas 
de castorina vae di7,e.r ao pae que deseja os s.eus trajos 
de mu1her, as saias de roda~ a cinta de íranjas, as rou· 
pinhas daras, as tamanquinhas bordadas, que quer cor- ., 
dões e arrecadas e um lindo lenço vermelho para a sua 



dos os labios á beira 
mar, é a de fazer 
3.!nar, é a de encher 
os corações d'uma ter· 

n\1ra infinita, de elevar a 
a lma para o desconhecido 
que sempre acab..i por ser 
Hma mulher. 

Desde o (aiar da ina 
nhà até á agonia da tar· 
de, a •ranquillidade do 
collossv apossa·se de nôs: 
6camos cx:taticos diante 
d'ellc e pensamos em coi· 
sas de maravilha. As ra· 
parigas. filhas dos pesca· 
dores n'aquella doce li· 
berdade que lhes é con· 
cedida. como para lhes 
pagat as canceiras que o 
inverno lhes deu. vào ;\ 
fonte em bandos. cantam, 

cidos. No seu olhar, porém, nao ha o vago re· 
ceio que se lê no dos velhos. que parecf'm espe· 
iar sempre a perfídia do collosso, que u~o acre· 
d itam n'uma eterna amisade do mar para com el· 
les, porque lá o CODhecem em demasia. Ainda 
assim, di<inte de tanta calma, repousam 111n pouco, 
sentados, de cachimbo entre os dentes. nos de· 
graus caruncl;osos das suas barracas : Os barcos 
encalhados na areia, enchem-se de vultos atrosos 
de mulheres; na otla branca da "ª&asíta, as crean· 
ças sahitam; gritam, c1ponta.m o vago perfil d'um 
vapor entrevisto ao longe, entre o ceu e a 
agua : os namorados procuram acercar-se das ra· 
parigas. que os afastam com os braços fortes, sor· 
tindo-lhes brandamente. Assim, mesmo para os 
velhos. esquece o vulto lendario da mulher de lu· 
cto encarando raivosamente as ondas para s6 appa· 
recer soberba de belleza e de symbolo a figurita 
intercs~antc da vareira sonhadora sorrindo ao mar 

azul e tranquillo Mmo elle é n'cste tempo ao dar 
os seus beijos nas praias 
doiradas de Portugal. 

Quando a noite des· 
ce e o luar pratea essas 
aguas como o sol duran· 
te o dia as dou:-ou, lá 
estào na beira do oceano 
os mesmos vultos cal· 
mos dos pescadores en • 
ternecidos diante de tan· 
ta belleza, soccgando, 
perdoando·lhe ludo ao 
vêl·o tào sereno e em~o, 
mais do que nunca. em 
todos os labios ha sor· 
risos cspontaneos, de 
doçura, de amor par~ o 
grande mar. 

riem, falam. d'amor, to· 2-Earth:k ~~T<l~j-;· b<'ul1<'11 

das agradecidas ao mar, s-Tamb~ni i• C<>rriu ~ 
que as faz assim fdi1.êS. (l71rlto dQ ama for tr. A. 6ral\d1<>) vf 

Depois. bem {, beira- 1 
mar. ha os pequenitos qu~ 
deitain {L a~a os seus primeiros barcos de cort·ça, 
com a ''elita de panno que a irm3. ta1ltol1: salti· 
tam arregaçados e descalços. alguns quasi nús no 
mar amigo. transpatente, a deixar ,·êr o seu leito 
de fina ª'eia. E os pequenos tambem folgam, mas 
tambem sào dominado.s pela quietaça.o Connosa do 
Oceano, porque, {ts ,•ezes, surprehendemol·OS ca-
laJos, muito serios, olhando ~cavcmente. embcve· 



('abos. preparan
do os bons la
tegos para os homens 
e para os animaes. 
tudo lst"' no mci 1 d"uma mi~ena que contrasta 
com as lindas evocações feltas ~>e1o contista e 
que são par3 a alma oriental como deliciosas 

baforadas d"opio. 
~ E' tudo gente desgraçada. 

=---

1-0s vtndtdotu d.aglll\ tm odrtll no Ca.iro 
2- 0t tscri~s publi.;.QS, ouvtm tn• ple:1u. 1u-a os ttgredOJ das f1tn1ili:.ll 



curntHt do tome, gnfa de desesperos, 
q\le faz eues pequenos commercios 
pdas ruos do OrJente. trabalha dia 
e noite nas prnças e oas esquinas, 



c.scut.ando 01 :segredos das familias e rece· 
bendo ainda dinheiro. S!lo sordidos com os 
seus albomoze1 sujos, estranhos. miseravei ~ 
como os seus freguezcs; no emwnto nenhum 
d"ellcs dtixõl de ar sa .. er a sua s irtc ao ma~1ro q e 
vem de lon~e li>do esfarrapado e diz o futmo cem 
forme o lê no mootinho de areia do deserto rollo· 
cado na 1ua frente. Lá se vao mais uru diuhciros 

n·aquclla crença de fatalismo e é curioso vêr cm volta do fc:ili· 
ceiro ou do çootista-que nllo trabalham sem paga no sc-u mis· 
ter- gente que n~o tem comido, mas toda cnthusiasn ada por 
aquellas m<tra\ ilhas <las .1/i/ e l.í11a ,Vqites. ditas com a 111;ti,. 

1-\'t'nda d'a.g:u.a Íft'K• t'm Alt':11.lind1ia 
i-C1 11tgocla.ott'S dt' c:11kotH 1fvn:i• 1tiJi dt' Aleouodrl1 

profunda çoovicç!lo, íaundo 
apparecer aos olhos dcslum· 
brados palacios e prindpc-5, 
maravilhas e pedras prcdo· 
sas, comidas odorifera e sor· 
risos do proplieta. lindi~slmo.s 
huris nuas que bailam e se 
offerecem. 

Depois. tirando d;i ;,11· 
gibeira o seu lenço. corre 
a roda e pede ao cmi!:.a 
e ao homem dos eh h;o4 
tes, aos \"Cndedores de 
agua e aos tatuad )f(' e 
até ao magico que r 
ralmente Jhe lc\·ná 
caro quando elle de· 
sejar saber a sua si· 
na lida na areia do 
deserto. 

.li~ 



Jlll 



As eleições .-m l.huoa ti\'e· 
ram d 'esta ,·ez a express!lio 
d'um acto feilo a cobe"'tll da 
chilisaçao. sem ,·iolenda~ e 
sem coleras. sem hunu11os nem 
concrias de polida. sem tro
pas nas ruas dando a um acto 



Ch·ico uma nnt.t marcial como tU<"· 

cedeu oas uhlrnu eleições de 5 de 
abril de 1C)t).'\, em que o san~ue rnan 
chou as ruas da ddade. 

Só assim, com aquelle tranquillo 
aspecto, com a 1mtior liberdade para 
todas o~ eleitores se manifestarem, a 
eleiçao representa a affirma(ão \·er· 
dadeira dos !entimentos politicos 
dos ddadlos. Lisboa te\·e d"est.a ,.u 
essa physitinomia o 1mo se v.! pelos 
aspectos que ins rimos deixando aos 
jornaes polltlcos as ronsideraç~ic1 M>· 

bre os resulti\dos do acto elclloral. 
A 's portas das egrejas os clC"itores 

aguardando o momeo~o da ''ota~ \O, 

~ -

/.íiÍ ::..:::-=============--==:::--
l • a maior calma cm 1odos \lS rostos a 

m.aÍi perfeita tranquillidade nas ruas 1!\õ 
as notas dominant~s da reportagem gra· 
phtca que a 11/NJlra(tJO l'orlugue:a se 
comoraz em oA' rccer aos seus leitores. 

l~m antago1\lsmo côm as paginas tragí· 
c~s insertas quando dn~ ultimas eteiçhe1 
estas ahi 6cam na mais perfeita C'.<pres· 

\li-O•• · dr .. Aku•da 81•1•. eandidatore,publio110,ã IMK1• d" 
S. Juhlo-,, Na írt'&Hala de- Loun1: Os t:lf'lln•u 

-J. €m B\l«:lla1: AC••rdaudo a cbanuida 



·~o da cordura que unge um 
1>0·•0 de ch-ilisaç:&~. 

Oa.s Creguezias arrabaldi· 
nas publicamos tambem aspe 
ecos como os da cidade cheios 
da mesma paz e rom o n::nu· 
ral pittoresco dos suburbios 
onde ainda não se ío~c ao co
sinhado tradicional do carnei
ro com mais ou menos bata· 
tu, feito ao ar lhrre. a pouca 
distancia das egrejas, exci · 
rnnte e attrahente para a pi
tuharia d'alguns \10tnntcs mas 
de __ que muitos j4 se desinte· 

•. o "'" ·~"oral UI s. S..hsoll ... da PeodnJn: <'t• IHMbcM 
da •~M e •lpns ekitGJtt-J. NOf, ••b,.rbiof de Ll•b<NI; 

A 1r.d1~do1Hl prepar.af:io do UtHlro - ~ A· po1ta d1 t"1reia 
dt: S. Doml"&Ol-o( ("h,.th 8tnoMtr) 

ress.am.A íeiçlupreponderante 
da eleição de deputados pela 
capital f?i. pois. a que dei· 
:c:amos archi \'3da como uma 
das mais bellas que esse acto 
tem revestido entre n/~s. '' 
que é agradavcl rc~istrar f:O· 
mo reprcscntath-a da digni· 
dade dos que a elle concor
reram e como bem expre!
sh-a da série de fat:tores que 
contribuiu para se deixar 
aos cidad:tos l\ l\Hl mais am· 
pia liber<ladc d'acçllo doante 
da uma. 



O grand< de• 
en,·olvimcnto ela 
u1arioha braillei· 
ra affinna se de 
dia para dia e 
11~•! o temos ,·is· 
to diante dos bd· 
los na,·ios dagran
de republica que 
fundeam no Tejo. 
O cruudor ki11 
Gn1Nd~ do ~\id, 
bello barco de tre• 
mil toneladas 1a.1u 

1. A canh~1t"ha Tqo, d'p61• tlr l~r t<11c:atbado 0'11n1 Ca• 

:!'d': r:eª:,eij~r~1~d~ :~~~t!dct.' ~=~,d~ ";".":!!:!~:e; 

d'aqui ha dias e 
já st aguarda ou· 
troexC"cllcntccru 
udor OSnrpmtlo. 
acabado de cons· 
truir em Glatc"'"' 
e que aguardar."1 
em Usboa o novo 
prcs!dcntc 1 lcr· 
mcs da Fonse<<.t 
par~ o -:nnduldr 
•O Rio de Janeiro 
no seu rc~cno 
da A llemanha. • 

de pth da T(JIJ vuto de LI.do tf.11.1111 Buolltl) - J· Um 
&11Pi:o;;lo d4 opotlçJ.o inJ1111rial e a.rtistia du Calda• da Ra1aha \Pho•. l'arl.tlen.c)-.. O cnu.ador bra:idltlro N.,, Gra-.1' rio S#I 

~O'ac.'1111.tnolltl) 



Jllus trnçfto Porh1lf''"'" 

Eoke inglez 
PARA COZINHA 

O ma.is economico 
R. CONCEIÇAO. 125. 2. 

nur110~1·. t7Blt 

P er fume dºuma 
concentraçto ate boje 

desconboc1da. 

'Basta uma gotta 
para se perf umar. 

MODO D'E,llPRECO : 

11 .. ,.rir 

CONIP .. E NI A.a 

Seda.s Suissa.s 
Pco•m •• •tn<Oat,.•• d•• no•••• 6•d•• ltot11d•d•• d• 

p ,.fm• t1• ,.• • d• .,,.,. •• ,..,.. 
t1•••tdoe • bl"•••• 

Dl••o nal, Orl•on, ª""ª"• 
M o/,.., C,_.pe de Ohl ne, FtHI· 
l•HI•, Mou ... u,.. 1. r· 

~~· e~~'. 'd e ~ ~-
., •••• • .. .,, .. u110. borda· 
do. fi •I h 

\ 
•e d/,..cta,,,.nt• ••• 

•• ,.uc"·'•,... • '"ª"'°•• d• &•"'ª • d1nnlclllo .. 

Sc/111•t•1ur <1! C 
Luoerne E 11 (Sul•••> 

t.Xl""''Jl\.\o 
·~ .. ct •• 

fo -"" 
ria t" 1111 Rf' 

PARA ENCADERNAR A 

lllnstração Portugueza 
J.1 c:-.t;lo a \t l <-·•I cm 

IM" reatine de pf'!;rnl. u 1rrnar 
O primciru ~mn ft" :l "' te •moo da 
1//11.slr"(Jo l'o1 t11x11cd. l're(o \6o r~is. 
T11mhC'm h.t. ª'" m~mo prrço, capa" 
para o.. """'mdtrn antt'f1orn. Em ta<>:< 
p.i.ra qual<1~r IMJDt a (~UC'nl as ttqUi• 
~it<t.r. A imtiortand.;ii podC" ur remcu~ .. 
da ~n ule dQ corrrlo ou J>C"1t~ c-rn 

.ru rC1:.í ... 1 ~1 t d 1 
p:lOhada d l> iucl rc 1· 

recih·o~. 
Jldm1a111u1ao do seeuco t lsboa 

AGENCIA DE VIAGENS • 8, RUA BELLA OA RAINHA. 8 LISBOA 

ERNST GEORGE 
SUCC ICSS C>R ICS 

Y C'nd.1. de bilhett•' cl1· pa."'""j.!'"m em \'apores e Viagens de recreio no Me-
caminhos de Ít"rro p.lr., tod.ls a.'\ pan•·s df"') mundo diterraneo e ao Cabo Norte 
sem aU'!fru•ntn "º' prt'<;os. \"ia~,.,,n ., circulatoria.s a 
pr~~ n .. -<h11ido' n. Fr.mc.;a. ltalia. ~ui~ . .Alle· 
manha .• \ ustri.a. «te. 
Viagens ao Egypto e no N ilo. 

{,;htqU<"' d.-. \"Í:t.f;:'Cffi. ~Ub:')tittt' nc~ 'i rn1 1t• · 

ª" "" .. lrtas fi,-. ..:reditn. 
Clwques para boteis. 
\

0 Í;\\?'1'n' harafo .. simas á Tf"rr.t .!'.mta. 



JJ.T.l'.<1NAr.1o l'ON1"/'f,117.·I li .IRRIR 

GARAGE BENZ 
RUA DA LI BERD A DE N . 24 A 4 8 

TE~EPHC>N I!: N . 842: 

Officlnas de reparações com pessoal habilitado 
para qualquer marca 

Reparações de capas e vulcanisações de camaras 
Grande sortido d'accessorios. gazollne. oleos 

e stock ldichelin 

Aluga.m"se AUTOMOVEIS 
REPRESENTANTE DA MARCA BBNZ 

José da Silva Monteiro 
Telegrarnrn e s .JO SILMON 

Telephone do esc ri p torío, 941 PORTO 

O 11oeea~o. presente e tuturo 
rc,,tll\~ pd n nmfe celebre 
cbtromantc e 1>b11Sfo11omtetn 

~a :Eur\lp3 

MAOA.\\E 

Brouillard 

RIO IOIE .JAN E IRO 

O maior f." m ·!;11 ln Bru:1 <'4:Upando todo o qu.ar· 
telrJo. t:kudorc , 111 , .,. , ~ 1r1r11.s em lOOo~ o~ 1ndart1. 

220 Q UARTOS 
'.Vai:11H1:"'1c:: ª"' . u . 1 •· • .... alo!'" par1 YlsHas:. leitura e. hln· 

q11dt'l'> Olaria do 9t.OOO re11 para CA11a. Tt.•kphone ttli 3. Elldcr. lt'h .... 
~r~J•hh"O ht·"rl 

SN'Ztl, CABRAL & C.ª 
AVENll">' '- C l .:CNTRAL, 182 ~ l.6::2 

l'nrito d 1ot'tot ot boftds 

G RANDE CONCURSO 
DE 

Jl~roplanos 
DO 

S UPPLEAIE.\TO DO SECl'LO 
O ·~/'/'• ,,. "" dt .\aN(o abriu 1101 ,tr , ,,rJjn .• rio 'OU o 

t 
.le at-ro~•lanos a que 1~c concorrer tod-t .t i.:entit>. h.1hdi· 
Lando·'c a 

CEM- premias - CEM 
<1ue ser-.\o sorteados ('111 outubro 1)rnxímo. 

CEM - machinas photo(Jl'aphlcas- CEM 
Ao collc"':donadores premiado-.. 

\'U o .+.;uf>tkHtt1t/I) de quinta·Í(;il'õl pro,.ima e 05 numero• 
•C""JCU.ir\1~. 

Grande 
revolut;ão! 

Completa m.iade :.:.!'':.~:-.:..· :=; 
111e• c:1:us,, oaac:a llttaAaaa. F-ab &TU· 

' "Hvld.ade '6 k ~tn •• D••• #lm • 
,,,.. de l'>lc)·<klln, dilcos e llNKhlau rallln· 
te de J. Ca.teUo Bn.oco. nia de ~aioto Aol.ln, 
l>-.M e nia do ~O«'Offfl, JJ•I. l::tfld«t~ tcl~ 
crapllie.o: •Sh1tplotJ:•. Tel«-phoue 19i!>· 

.\ nncxo: m;r11oi·o1.1·: uon-:i~, 110 mais bello o s:iudavel .irra· 

b 1hh• 113 C~pll;1I eu111 m:i).lnltlt'~' aecom1nm:o:d:•t~õ:e•~p:ar:•~r~.,:n:lll~a~• ~º~~~~~~~~~----, •••••• , N.\alltl'iro5. Ru.- ou Lu-uJelru, 519. _ 

.-J.r~me ~m i"cu-i.t: Ca1H1fú Llfmm1, -'6, 1·~ VigM11 


