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JT serie lltostraçJ.o Portu~ue:m 

Tra.ba.lhos de Zincogra.V"Ura., Photogra.vura., Stereotypia., Comª 
TIOS.lçiio e ImT\ressiio Cazem·Se nasollicinas da lllustração Portugueza, pOstas a disposi .~odo publico r g, r ~ eXeCUUllldO todos OS traba.JhOS q ue lhe SãO Concernentes CQIU inCXCe<livel per1eição. 

ZINCOGRAYIJRA E PHOTOGRAYIJRA.-Em zinco simples de 1.• qualidade. cobrado ou nickelado. 
Em COBRE. A CORES. pelo mais recente processo=o de trichrom ia. 
PARA JOR)IAES com eramas especiaes para este gcncro de trah~lhos. STEREOTYPIA de toda o 

especie de composição. Impressão e composição de revistas. illustrações e jornaes diarios da tarde ou da noite. 

'Basta uma gotta 
para se perfumar. 

MODO D'EMPREGO: 

O passado. presente e futuro revelado pela mais celebre 1 i ~ 
chlromante e pbyslonomista da Europa 

1 MAC>AME 

Brouillard 

OOMPAIEM AS 

Sedas Suissa.s 
P•ç•m •• amostr•• d•• 

no•••• Seda.• ltor.dodc• d.c 
,,,.1martel'1t é de "erilo P•l'a 
rc•f/do• • btu.as: 
M:i:!~ºê!'i,,.ºt:õ:i,,:,u;::: 
lord•, Mou•~lfno l:O<:ni.dthu• 
4.:llrll ~ parUr d~ Jr, 1.'l'l o metro. tw 
t•N'IO, l1tan«> e et.r i:tsirn corno • • 
b lu.•a• e os weahdos bo,.da· '°" .:111 •h. ti,lt••, lfl, •toile. ç ~a. 

\'endNnoi. as nos.(..:1S <c.t:": ~3r.:iu• 
litla~ solill;is. dlrectamanto ao~ 
11ort/cul11rc• e tr•ncas d e 
t:Ol'IO a domicilio. 

S ch we1zer & e• 
Lucerne E i 1 (Suisaa) 

PARA ENCADERNAR A 

Illustração Portugueza 
Já estão :'t venda bonit.-~ C<lpa~ em 

percaline de phautasia par-. cn<:adcrn:u 
o r>rimeiro semestre d'esle .muo da 
/llttSIY<.t(lf() P()Tf11gt1<:a. PN!ço J60 rfi'.'O, 
Tambem ha, llO mesmo pn;i:•;o. capas 
1>~m os seme:.-.tl"'e~ antedores. Envia·sc 
para qualquer ponto a quem as requi
sitar. A impo11a11cia póde ~er rtmtni
da cm ,·ale do c;orreio ou ">ello.- em 
C-•n'ta tegi:statht. Cada capa ''ªé acom
panhada do mdicc e trontt:-picios res· 
retti\'os. 
Administracão do SECULO 

LtSeoA 

Oh: o passado e o presente t predU: o 
ru1uro, com veracidade e raptdei: e, lo· 
compara\'tl Cll'I u.tldnlos. Pelo t'..Studo 
que lei das selendas, chlrom:111c-lu,cl1ro. 
nologla e pJ1b.iologl3 e pt>las applfc:ieõeS 
pr:itlcas dM U1eortas dr G:iU. l.avat.er, 
Oesb:irroltes. Lambroz~. d'Arpenllgney, 
madame 8t(lull!ard 1em percorrido u 
prlnclpaes cl<la.de& da. Europ:i e Amerlca, 
onde foi o.dmlrad:1peloi11urneroso11 c:.Htn· 
1e~ da mais alla t.a1begotl\I, a quem 
prcdl!l.se a queda do lmperlo e 10CIM os 

aeon1relmeon1oi que u lhe 11tgult.11m. f'a.la porluguN, franceo.i, lnglez, alie.. 
miO, 11.llllano e bespsohol. IJà coosulw dlulas das ~ da manbl u tt 
d:i. oolte- ttn ~u i:ablMte· U. llOA DO C.U\l!O, •3{f.Obre-loJe.)-LISBOA. 

~H~~~~~1~!~GUL ·1"1 
•~GOTA~...........:.. . ·: 1 

.. NEVRALGl4S _. J 

Consultas a UOOO rs •. !S.3iOO e 5t(l(X) n . '" . " ' ··-

Agem..: cm J>ans: Camillt: lipmau, 2ó 1 ue \ 10 uvn 

( 
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·il ·PARTIOft·On·íAMILll\·RrnL. " 
• f·LIBRdllAR·PaRMNGLAURR 

A íamilla real portugueza, :i excepç-ão da 
rainha Maria Pia, foi como se sabe a bordo 
do rittoritt 0111/ Al~rl de Gibraltar 

O 1tl ll. '\b1iurl, a tainha 1>or-nhma D. Atnt1'* to inútHt> 
duljh1do..•• JtAra bo-1M do 1·u1""a ad .411><11, 

' Inglaterra. O m:.u·qucz d,e Sovcral acompa · 
nhou o duque d'Orlcnns ao encontro de sua 
irmn e seu sobrinho e esteve Lambem na resi· 
dencia de Woodnorton, cujo historic<> port3o. 

"' 

<LUC ~1uistlu aos episodios da re"oluçno írance 
za e foi levado de Versaillcs para o palacio dos 
Orlcans, na Cran Bretanha, se ;tbriu p~ua nto 
lhcr os rcacs c:dlados. 



sdcntitico que o velho rei da Pmssia qul1. e11t1belc· 
c.:er na capital do seu reino tornou·,.c illdlscutivcl· 
mente um dos mais respeitaveis de todo o mundo. 

Bos1a passar c1n rcd:sta a plci;l<le brllh(lnte de 
salJios que teem occupado as cathedrns d1;1quclla 
universidade p::.ra oos convcoce1mos do immtn!o 
progresso e do colou~l impulso que irrartiou d'ali 
Nas sclcoclas philosOJlhic.as como nas scienclas na· 
turacs, a Alma )fnltr da capital da Sprra tein oc· 
c.:u1>ado sempre um logar 1o primeiro plano. 

Xaturahncnte. os reis da Prussia teem IJ>fO\·eh:t· 
do todos os pretextos r.-ara cham;.r a Ber'im u pri· 
mciras indh•idualidadu rlo niundo scic-ntifu:o ale· 
m!lo. O corpo docente de todas as (;,t, uldades uni· 
\·ersitarias cooslitue assim uma dil<' in1el1ectual que 
re1.111e e personifica toda a sdenda germanictt. A de 
medicina. cujos cursos ír~quentti dunmte dnco an· 
nos. conta uma serie de nomes de mundial reputa· 
c;:.o. e para não citar seoào os do nosso tcm1>0. rc
ícrlt me hei a~nas ao grande Wircho\\, o genial 
auctor da ('dlu/(lr Palkolo~~ü, a IIcrtwl~. que abdu 
novos e dilc.tados horisootts á embryol(l~ln, a \\'ai· 
dcyer, o mais sabio dos anatomistas conttmpora· 
ncos. von Bcrgmann1 o inol\'idavel m<'Stl'e ela ri1ur· 
gla. Roberto Koch, o ba<'teriologo que rivaHsou 
com Pasteur. Eugelmann, von Leyden, J\.t.ntg, !"ic· 

nator e i'o1 passe. 
Que lhes direi da oricntaç:\o dos c.studos 

n·aqueHa douta uoiv~r$idadc ! Os cursos 1lo 
livres, como toda a gente sabe. e os prole.no· 
rcs coníratemisam cora os atumnos, orlcn
tam·n·os nos seus tr.11balhos, e demonstram· 
lhes, sobretudo. as '-antagens domethodo scien· 
tl6co. f.• esta uma das lacunas do nouo S\·s· 
tema universitario. t,;ma cadeira prtliminardc 
1nethodologia é de absoluta nct·euld~dc no 
ensino superior cm Portugal. 

Em resumo 1 os estudantu 
de Berlim go7.am de uma liber· 
berdade fecunda. E suppõein 
que se dão por satisfeitos 



Muito lonJZC d"is~o. Frequcntemcn· 
te, nos grandes coiniclos acadcmkos, ag:ha· 
se corn vigor a velha <1ucstào ela .\"fu e11/e11 
l•iábril. a liberdade dos estudantes. Inftam· 
mados oradores redimam contra o jut:o de 
ferro 1 '. 1 que pesa sobre cllcs. ~!\<\ lhes b.asta 
a inici.ttl\·a que 1ht's é facultada. e o seu gri· 
to de guerra repcr~utc·se por todas as outras 
unh•crsidades do im1>crio. como o ccho das 
pala\•ras de Go~thc moribundo: 

- .lfdtr lidtl.' 
'.\lais lmd Mais liberdade aln1la~ E os or· 

g. nlsmos autonnm>ls d'cssas cst·olas tTtinsi • 
gcm, concedendo-lhes todos os dias mais li · 
berdade e mah1 lut.. :\ppa!'Cn!cmcntc ;>arado· 
xal se nos a!i~ril esta verd<1.dc: é com uc• 
proccss•lS que .:ic preparam os dhdplinados 
obreiros do ~rancle edificio sodt.i.1 que a AI· 
lemanha represento. A marcha para o futuro 
fat·se lenta. mas seguramente. e oJ hnmens 



O Jurllo d~ uu&dU\h 

que amanhà li:lo de orientar aqueHa grande nn
ç:io preparam·!óC e dcscn\'oh-cm.se H m pelas. 
c_lue isto sirva. pira u(ls, de lição e d'exem· 
pio. 

Entre nós. mal se suspeila ainda da tmpor· 
tancia co1os~o.1 e da tn(11me intlue:ocia que a 
enh-crsidade de Btrl:m C'XCTC'C <m iodas as ri-

Otpois do durllo 

\•ilisações. 01 seus cursos s!'lo quasl cos
mopolitas. :\a geraç:to do meu tcmflO 
sentaram se nos mesmos bancos onde cu 
me scnta\'a estudantes de todas as nacionali
dadu. Ru5SO!I. japonezes, homtn~ exotiro ... 
persas. loglezu, fl<)rte·amcricanos. para toda a 
parte iria por lnicrmedio d'l'llcs irradiar a dou· 
trina ensinada ali .. \ educ<&çao d'aquelfa legião hete
rog:eoea de e11udan1es, sob a influencia do ideal com· 
mum a auingir. reveste por vezes ospectos de gran· 
dcza que no• surprehcodem a ttlls, os temperamen-

tos exaltados da raça laHna. H:crordo·me bem 
da surpreza e do espanto que th e. durante o 
mais acceuo das bala.lha.s da .\landchuria. quan· 

,io \'ia confratcrnisarem nos 
corredores das aulas ,·assai· 
los do T1ar e subditos do 
1'.likado. Longe, 0$ SCUSCOm· 

patriotas b,t1lam-se encarniça· 
damente. Ali eram todos ir
m3os. e cmt1uanto nos con
fins do Siberla o canhão troa· 
,·a, brutal argumento de can· 
nibaes que " são ainda n.> 
fundo todos os homens-. os 
estudantes discutiam serenos 
e impassi\'cls o a$Sumpto das 
suas lições. 

1:01 tambem cm Berlim que 
pela primeha vez auisti á ins
tiluiç:io dos chrtmados pro· 
ícssores de troca•. E' um. pas· 
so para o lntemaC'ionalismo. 
A .. \me1ica do Xorte envia 
todos os ;mnos um dos seu.s 

temes mais lllustres a reger 



1-l·mii.ntlg..,t'..,t11<1111lt' c1111r 
o.: m<><t .. r11ft!l 

·--\ .:ltu.~' a.., , .. \u•hnt pn , 
(L/t.:l,J tkli•• 

"-_ .. ·-::..._ t\.J' t ..1 dera<~O que lhe merc- ia 

W
,-~- aquelle estabclec.:imcntoJ 
,...-- ... ___ ._.. scienti6c::o. 

~&.,,._.,,a,,if-rts ..A.l , , -.J • ' Encontrei lj =ente dcto· 
J...1 . .J.. JJ.;.., ~ ~ - · ' ~ do o mundo. Portugucns, J~ ' ;J. .. ~, ~-il /t'f ~ l seguin_do m:ulanncntc os cuno.s da 

1
"

1
_ 1'j~ J L 1 ~ t t ..,_ • ~ ,,J rneJtctna. havla no mru lrmpo ape· 

"~~W,JO..,,,.,,.. ,.~ níis t•es: o rir. Alvc!td'.\icvcdo, que 
r:>_ I ultimamente conquistou. merCl" de 
IA ~')O V{ Z • um brilhante trabalho •rlentihco, o 

~ I • i;:rau do doutorado: u meu antlg:o 
· collega da Escola l'oktechnica Lino 

d t 
' da! Xe,•es. e cu ti.' possi\·cl que 

O (l.$ l"C\ • muitos outros nos si~.1m o exemplo. 
e seria bem para desejar que assim 
(ê,nt-. ~a.o ha ra.i:.o para que os por· 
tu:,ruf"ns n;;,o CQmoar11lhem d'aquelle 
bt.nquetc inte11cLtua1, onde C'oncorrc. 
a inocular-se com a seiva de no\'aS 
Ideias. a mocidade de t11do101 paius. 
A l" ni .. •ersidade do Berlim é bem a 
Alma .1/ater onde o prolilema da 
instrucc;ao est.'l intimamc1ue ligado 
("Om a questào c<!tit•atlva. E para 
mim, o seu symlm1o existe n'aquc;l-
1as palavras ;ra ... ad;:11 a ('iuro no pe· 
des al <lc um sabio, CUJO busto de 
bronz.e se ergue :.nte um tufo de 
,-erd .ra . .! porta da aula de psychia· 
tria do !-.ospita1 tia Oarill. Vs •aio
rn prnsamotff)S '"'" J4D tlutadfJJ Jv· 

lo <<rdno, : ,,,,, dll"t •,, rfe J, 
rora(clo. 

HeR>1•so :\"''J 



1 - 05 jc-511it:i.s 11.tr:wc1'Ulldo u ruas t •ll d 1recç!Q ao cacs, d'- u11barq11c 
l-Vm lr.:cho d::t 000!1.a que co11duu u os i1."l>uhM 





t >s JCSuhas que 
esta,·am detidos no 
forte de Caxias e 
no Limoeiro. ern. 
barcaram em J de 
no,·e!!lbro, no Caes • 
das Columnas. pa· 
ra bordo do vapor 
Bur.~~mâsftr, que 
os conduzir;'1 ;'1 
1T ollamda, onde 

alguns J'cllts: v:i.o tixor 
residencia. < )utros ac· 
<"citaram a hospilali· 
dade que um nobre 
senhor huogaro lhes of· 
fereccu, indo tambf-m 
muitos para a Ilha de 
Elba, onde adquiriram 
urna grande propricda· 
de. 

(1adt'• •la Cun1":i.11hla de Jt•u' 110 l'llclo d11 uc:Olt11 dt ln a11t11ria e c"v-all~ru no c:au Sodrf 
J-Oultn .a•1,..c:tn •1a t-11;oha qut" coudulill º' jc: .. 11ltu 

l('lubJ lfc Bti1olicl} 



Os no\'iços e padres que amda 
oao til\ham p onuociado vvtos que 
os liga&sem :i Comp•rnhia de Je· 

sus foram entregues ás suas íamilias e conce· 
deu·se-1hes a residencia em Portugal, ha· 
vendo muitos que a essa regalia preferiam 
seguir os seus mestres e superiores, o que 
naturalmente farao porque a doutrina jesui 
lica te::: o poder suggesti vo de quebrar to· 
das as affeiçôes que nào co1uribuam para 
a prosperidade da Ordem que, segundo a 
phrase de um dos seus luminares, qmmdo 
n:to tiver um canto de terra onde possa vi· 
ver saberá achar a primeira passagem para 

outro planeta. 

1-0s no\iços da Cotnpauhia de Jesus no í<nte. de Caxi.as 1-Un1 dos nien1bróS da Companhia 
que u.lo prontil1dara os \'OH>l5 e por isso nl.> foi expulso, falllndo wm o .. r. Arlbu.r CO$l:l 3-0 llf, Anbgt 

Costa, ir'mlO e ~cre.tario do sr. n1h11s-tro d:i. ju,t1ç.a.. lrncrropndo 05 novi~ da Companhia de Jcsu.s 
(Ch'tlllJ de lJ,CT\Olicl.) 
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· fô-~Ut.TAO· Di!·MARR.OCQS· 
1IA·ARfPljBUrA·POR,TtJ .. 1M1.;11..-. 

• '"- Ab·dcl·Az. zis. oex suh~o de Marrocos, 
,1 '2,.) apesar de dcsthronado, após uns comba· 
J,4 • tes que a;1tu;;-m o im~rio. nàO é um 

..... . ..... ~ ~ prisi<:intlro ~ continúa a ter a sua Jista ch·il e 
é mais li \'TC do que no tempo do seu poderio, 
quando a lct lhe prohibia que mostrasse o rosto 
aos seus subdltos. escandallsados de o verem 
montado cm bycicletta e de !IT1bcrcm que pensa· 
"ª e1n rasgar nos árido!. camtnhos marroquinos 
passagers par.1 locoruoti\'as. 

\l Deposto do thronl'.>. arrancada da !Ua fronte a 
t~ corôa prcdou. sonho de O. :-;C'ba11ilo. o cx·sul· 

tão mandou educar os ti lhos na A llemanha e de
liberou ,·iajilf pela 1-:urop.l. a \'i'·r de perto a civilisaç!\o. 
Sem sequHos incommodos, sem o harcm que o seguia na 
epoca do seu domínio, apenas acompanhado por um se· 
cretarlo, .\bd·el Azzis sahiu da sua patrla, percorreu a1-
g\U\S pontos da 1 fesr:anha e esteve em Lisboa, que vi.si· 

tou durante dois dias, partindo de seguida paraa Allemanha, on· 
de \'ae vêr os hlhôs, e. naturalmente, con\'tnccr-sc que a sua an
tiga realeza. cercada d tantas preecau<i'..es, rodtada de ~n101 au
licos, incommodada por milhares de nego<'los, parecendo lllo po 
dcrosa e sendo ''° fragtl. na.o \·alia essas horas felizes, em 
•1uc, sem cuidados. passca•á pelas ruas das cidades aJlc. 
rn3s. 

-..___ 

1-0 tir·&uhio Ab-dd~Aul• 
t-0 .ulll o dcstb1on1tlo d~ Mauoc::~. acom~nh:ado pf•o n. Balalba dt: Frcltu 

dtkJt•do do m1nl•t•1!.o d°" ncgociPS u t11n(;.eho• t e11m1m111tn tadv 
pelos <uncd0111rlo1 •11pe1iorts da Casa J•l1-(0i1An dt: 8tnohtl' 



ÓI Q 



1-0 1nlall\ro da 1ut111, cotoncil Mantto e o at1u:ial con1mAtuS.11tt d11. F.1oc:ola, 
u. Moratto SA-rriltnto 

i-A d1it.a do •h•l•lto i Etcola do E.itrcito 
((?o.,, ~ kMJ,,l f 
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1-A11uA1 ~l+\ ch1.1\·A • 11111\1lclllo 01~1• (l~n1 vlctor\ar os n1inla.l1os d• R<'p1.1blica 
#-A• •11i11o·nti11içôt1' dtto.:tndo a rua Jl de jautiro 

(•111\ ;a 11u d(' S1u1tn .\n1n11lo) 11 c:iminho da esiaçl<> d'- s. Bento 
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A quutao corticeira! ~ 
W a bola de neve feita avalancht, despe· 

nhando·se e avolumando sempre na proporçao 
dos numerosos operarios, dos meios fabris do 
littoral do sul portuguez. 

Eott&·se nas Cabric.as e \·êem-se os mon. 

020 

tõcs da cortiça empilhados, homens que raspam 
r;ipldamc1ttc a cascai outros que a 1ncuem nos 
grandes tanques para ser cosida, um mo\•imcnto 

enorme de det<'nas de milhares de bra· 
ços, fazendo esses u:.balhos, que os 
operarios chamam até esta opcraçao a 
cortiça em ~roto. 





... ,~ de entrar no mercado. Eis a 
a laboraç!\o nas fabricas. onde 

os 09erarJos Impõem o dile1nma das 
suas necessidades: n:'lo mais cxportaçào de 
cortiça cm bruto ; a producç!\o de quinze sac
cas de vinte mil rolha11 llOr cada cem 
fardos de corliça que se exporta . 

Sào homens, mulheres e creanças, 
toda uma classe u·abalhadora, talando 
em nome do quartO estado que avan
ça na conquista de regalias. na an
cleóade d ·um pouco ma h de bem 
estar: s.:io doze vezes mais do 
que os gré\·istas <,ue encheram 
as ruas de Lisboa nos ultimes 



Sino: rulllo rolh~ini ,_ f!seqU1!\ d11.t tf)ll111i, 





Q.~ 
producçào de quinze sarcos 

6 _, de vinte mil rolhas por cada 
m cem fardos de cortiça ex:J>ortados -

ffirmam clles -visto tcrfm apenas o 
mercado in~ez, onde, ao chegar a 

superabundancia. haverá, ':Orno O í1t.al, a 
baha do preço. O capital sofl'rcr.l com o seu 
exa1;11ero de olTerta : o trabalho desde logo 
3A"Cnisará com o retrahime-nto capitalista e 
\•Gr·SC· ha entào o salal'io a dcfre1cer com a 
agonia da Industria. Depois do 
de uma parto e outra as suu ra· 

.
-~ -

6.\1 



casca prectosa; os la· 
vradores querem tira:
tl'clles os maiores prov<'itos 
e pensam na expo1 ta~ao da 
cortiça tõtl qual é arrancada 
e lá do funr!o das officinas a 
legiao reclama <>m nome do 
soberano direito do seu cs
t'orço. emquanto se torna 
quasi impos.shrcl resolver a 
quest:i.o, sem mercados no
vos, que ha a C1Qrir. talvez 
no Brazil, no Mexico. nas 
republicas do centro da:\ me· 
rica, no Chili, no U1ug\1a,-, 
1rn Argentina, quem sci:be Se 
no J apao, quem sa~ se na 
China?! 

~las para tudo isso é ne· 
cessado \lm tt'mpo enorme 
de averiguações, negocia
ções, tratados commerciaes 
a estabelecer, colsas qut- um 
go,·e1 no ! Ó muito demora· 
damente pôde resolver com 
toda a pond<raç~o. 

:\las o operado esperará. 
saberá calar por patriotis· 
mo as suas reclamações?! 

O indusuial quererá tran· 
sigir n·um meio ter· 
mo. talvez acceila-

632 

.. , 
. . /~J 

\. 

vel, para diminuir as 
rei,•indicações do ope · 
rario?! 

Continuar·se·ha a tta
baJhar socegadamente 
nas officinas. a fazer-se 
a colheita da cortiça nos 
campos a1emt<'j~nos, a 
fabricar.se a rolha nas 
machinas velozes, ou tu. 
do isso se paralysará em 
breve pela sempre debati· 
da e nunca resoh•lda ques:· 
t•\ > corticeira, no fundo 
a eterna tucta do rico e 
do pobre, do salariado 
falando alto ao capital, 
querendo ter na "·ida um 
mais largo quinh~o de 
felicidade, que nem sem· 
pre é possivel conceder, 
mesmo quando se hastea 
uma bandt:ira de jus· 

\iça. 



Os re"ofuclona1los dcbcuha ínton· 
sa. csqualidos e mJC·llentos, con1 o ar de ~ .. 1. 
teador calabrez e o munklamento de um 

arsenal, figuras que a gente- para a nona f'\'Oca
ç3o romantica pode recore.ar quer d.ts paginas 
da Revolução Franccia. dos ('On1rabandi1lu da 
Ca ... ("R OU dCS SOnhadOrtS do <iorL.i, 130 j ... dO 
museu da prchisroria. 

O re\•olucionarJo de hol·c rhama·sc simples
mente conspiradnr. ( > fC\"O udonarlo era a crca· 
tura tigtinamentc brava que se batia nu harri· 
cadas e morria negro do fogarcu da polvora. O 
consparador é a C'rcatura fria, calculada. mctho
d ica, catalogrando adhcsões rom o am.Jr do 
agiota Que reune thulos de divida ou parcellas 
de juro . Como a barricad:i. qu~si dci1.appareccu 
o revoludonario n:to tem rni!\o de •cr. Por isso 
o rcvolucionario está pata o conspirador como 
o velho machado de sllex para a J)itto1a Brow· 
ning. 

A matomba do revoludonnrlo era 
das muhidô<'.:I. O conspirador qurr 
da mui tidào sangue f1 io e con 

scie:ncia. Assim é qut 
nos tempos etiquetada· 
mente re .. ·o1udonario.;". 3. 

multida.otinhagrand~!C(\· 
teras açoitantes e doidas. 
espumantes de fu"or. re. 
mu~idoras de odíos E 
era-o saque. a pilha.;::cm 
o incendio. Os que tt 
nham coragem de uprei 
tar por entre os ,·idros 
... am passar. na ponta 
das lanças.sangrentas e-a· 

~ 
1 beças decepadas. E at• 

( 
, a propria Yenus de ){i. 

1') lo era violada. 
/r Hoje não. Tempo elo 

conspiradores a re\'olu 
faz·sc conspirand1>. 

oma·se covuu, tem. & '~ ~~ 



se uma ~rdenia rubra na lapclla e ao passo jolo Chagas era para a marliina go,·ernado· 
que se esboça um plano de assalto aos pala· ra azul e branca o que as 1trp<n1u s:i:o para 
cios da realeza não se esquece a consagração Lacoontc. 
de uma phrase ao ultimo livro de Anatole Foi entào que as institulçc1es se •larmaram. 
Frtult e ou á silhoudt~ de uma mulher que pas· O que fa1.ia, o que pensava aqucJle hom~m. 
sou na rua mostrando um pouco a meia. sempre dandJ•. sempre conecto, que p(\usava 

joao Chagas, os senhores <:st!'lo a ,·êl o, é o um nada no Gremio e um lnstnnte no Hotel, 
tqlO perfeito do ronspirador. As institui<'õcs íumava bons charutos. J:OStava dos melhores 
viram-no um dia da sua mocidade •J:arrar <'ID chi· rnln11ro11!.s, adorava as 1l(1rc1 e tinha uma ver· 
cotes de phrases para as zuutr. ~orrlrnm. Et- dadeira adoraçào pe1a cê.r ,·ennelha. Era um 
1e continuou. Fundou jornaes disse enormi· tn~·1tma. um mysterio. Se dormia, o juiz de ins· 
dadct. tez paradoxos. Com:phou e foi l'>tes:o. trucç~o e uma duzia de esblrros debruça\·a· 
C.nrre~. ram com elle para bordo e arr:.ocan- se sobre o seu somno, e<>gil41ndo· o que so· 

~.---- -:=--~~-~rcl)j~~~~~~~ 

do-lhe o nome hones:o que etle conquis· 
t:tra luc-tando dernm lhe em troe-a o oume· 
ro de um galeriano. < > estado exautor<t\'a 
o conspír~dor. 

Se fôsse militar arranC'ava·lhc os \'h·os, 
calcava-lhe aos pé1 as numeros. rompia· 

"(_ lhe as di\'isas. qucbrava·lhe a espada e 
"'\_ deh:al·o-hia cc m o ínrapo de um 

1 fato \'tndc todos os 01uo.radas ,·ol· 
1. tando as costas. )las n!'ío. Elle pôi 

o seu monoculo e sorriu. Depois 
C\'adm·se, exilciu•st-. \"1vcu, gozou 
a vida e quando voltou as fo:slltul · 
ções já n!lo riam. Sentiam que cite 
as esmagava com as suas /J.qulades. 

nhart1 este homem? Se passava. se olha,·a, 
.se ria, tudo era suspeito, significativo. i.: 
muiws vcics e.le viu, com a peraistencia 
da sua sombra, o scrrdn encarregado de 
lhe CSJ>lar os passos. Ora, segundo a phra. 
se conhecida, que o policia sccrCtd cm 
Portugal é um sujeita que ioda a gente 
C'onhC<"e, multas ,·ez.es João Chagas 
se lhe dirigia, afagando com um 
sorriso o bit:od:lo e o c.açttt forml
dando do seu intcrlocutor:-c Eu vou 
tomar um café. Se é sef\·ido!f• ou 
ent:to: · '->ucira ter a bondade de cs· 
perar um inst;ntc que eu n:to me 
demoro! 



Foí sempre com esta presen(a de es;µirilo 
cuc elle deu batalha ás inslituiçôu. Com o 
Jcu ar de diplomata. os seus sobrf'tudos dos 
melhores alfaiates tornou se um. espeClTO do 
poder. 

t) 1><>dc:r temla·O e porque o temia 'tnga· 
Ya·!IC. Pren<leu·o a bordo, desterrou o, prtn · 
<lcu·O noa P;rnlistas. E se oOo a11asstn;1m D. 
Carlos. Joâo Chagas estaria agora tm Timor, 
sonhando com a evasao e cc·m a Republica. 
Isso. tudo is10 nao o impediu de con.;.pirar 
!:cmpre. João Chagas na.itCfU conspiraClor como 
Junqutlro nasc'u poeta e Bruno bibHophilo. 

Ultimamente cons
1
,ira\"a m<Jls do que 

nunca. Xa rcdacçào das (hllns P()/ilicns, 
cm casa de lnnocencio Comacho, no D i 
rectorio, cm toda a parte. t-:sta con!ipira· 
('3o trouxe-lhe o ideal. tra7.endo·nos a Re· 
publka. E diz·se que a Republica o en . 

\"iará como seu filho dilecto e amado 
a represental·a etn l'aris. Está bem. 
João Chaaas é um diplomata. tem 
uma linha firlal~a. e um anista, Dàõ 
se podia escolher cnu\ maior preei · 
~~o. ~13.! eHe de ]'.,ris cn"lar·nOs·ha 
as suas chronica s. as suas imprcs· 

s.)tl. os seus livros. Reful.::ir~o com redobra· 
da se iutill:mda os seus paradoxc..1. as suu 
phrotscs ganl1ar:'io ar de Paris e 111 as suas 
ironias se não enlaçado como rabos de chi· 
cote cm cingir o dOt!o dos homens do po· 
der. 

Mas se Jono Chagas se n:io rompromctte a 
dar-nns esses livros. sendn apenas um bom 
diplomata, acho t.ah·ez de maior converliencia 
quu o enviem a reptesentar a lilteratura .•• 
para a ;\cJdtmia das ~deodas. 

Oiplom:.ta é • inda S} nl)nomo de con,pira· 
dor. Podrm ai.! dh·idir-!e romo no reino 

celestiill <'ln col\spiradore.it rio mal e cons· 
piradt·rt·s do bem. Os que intrigam e 01 
que pacltic:un. 

Ue resto lmuil ~ pensarem mai~. Jo:l'J ~ 
Chagas ha <lc conspirar sempre. Q. lltr seja 
mini-.tro. quer stja sómente hom( m que A 
pa"sa. ).hs c.l'es~as conspiraç,,"•~! mn· \ ~ 
suem se tema. 1-:llas serào !>)mente ;~ 
para ma.t•)f gloria da :\ne e da Re· / 
publi<a. 

A1.n1st• FoRJ.\Z DF. s \llP\\ ). 

' ' 
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,·aranda historica. 
de onde pela pri · 
meira vct se pro· 
clamou a republica 
portugueza, falaram 
alguns caudilhos de· 





mu~traçlo PortUStUt:ia li <J.r-ie 

COKE INGLEZ 
PARA COS/NHA 

O MAIS ECONOMICO 

R. Co11ce1çâo, 17, 2.º 
L.ISBC>A 

Teh:rihont 1738 

Agencia de VIAGENS 

ERNST GEORGE 
SUOOESSC>RES 

Venda de bilhete• de paasagem em waporea e caminhoa de ferro para todas 
a~ part•• do mundo eem augmento nos preçoa. Viagena círculatorlaa a preço• 

reduzido• na França, ltalia, Suiaaa, Allemanha, Au•tria, eto. 

===========•*i============ 
Viagens ao EDpto e no Nilo. 

Viagens de recreio no Medlterraneo e ao Caba Norte 

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

RUA BELLA DA RAINHA. 8 - LISBOA 

Viagens baratlssirnas G 
á TERRA SANTA 

Á VEí'-JDA 

Almanacq do reculo Ourivesaria "CHRISTOFLE" 
Fabrica só uma Qualid ad e ~ 

Para 0~1-~!7~~'!s~ Marca ~ c::>AAA f91t 

Á VENDA e tambem o nome @iRij!õfüJ em cada objecto. 

- - CAPITAL. --

Âl(&s .•• ••••••• 
OónKtl(~S . •.•• •• 
hmdos tú rtsentae 
d.t OJHorlisa(4o • •• 

Riu 

,-6<>.ooolooo 
,p.J.91olooo 

,66.100$ooo 
o<n.:1·<-

C.om\)a\\~\a a.o 
'Jal>et a.o 'Jtaa.o 

focltdadt lllO•VN dt rtspo1$abllldldt limitada S4de em Li•boa. Proprieta
r1a das labrica, do Prado, ~••· 

nannrn e Sobreirinho r 7 homat'J, Penedo e Cas..il d'Jlennio 1L1Ju11f). Valle .\laior 
1A1M-1Kar1a·a-J ''AaJ. lnstalladas para uma producç.'lo annul\l de seh1 milhõe$ dckilos 
de pApcl e di~pondo dos machini .. mo~ mais aperfei(Oad0$ para a sua industria. Tem 
tm de111Cb.ito grande ,·ariedade de papeis de escripta. de impres:"-lo e de embrulho. 
Toma e executa prompumente encommendas para r.abrieações ~pec'iaCj de qualquer 
quaJ1d11dc de pa~I de machina continua ou redonda e de fõnna. Fomcc:e papel 
aos mais imponantes jomaes e publicações periodicas do pai& e é fon1ec:edora exclu· 
~iv11 das mais importantes companhias e em prezas MC"ionaes. EscrifJfqrioJ ~ t/do~ilof • 

LISBOA - 270, Rua da Princeza, 276 PORTO - 49, Rua de Passos llanual, 51 
1-.ruinc(O utegrop•uo nn Lisboc e Porto: Companhia Prado 

N,,,..,., '''"1~-i<o: Lia boa, 605 - Porto, 117 

Jlutomov~is 
\·cnd~1n·ie ou alu~m~. uma Ll· 

rn<bine. un· '.anJaulenc e ~-: d•,uole
phaeton em 1t •1i:1 ti<0 esu.doc: d~ i"tan· 
tlc luxo. Trilt.i·"~ na eAH Slmiiltl, B1· 
cv<l<llu. Discos t mocblnas lallams dt 
~· eam 10 Branco. 

O que h.l de. melhor em hicJclttres 
ingleus de~t 2.'V'JOO ni. com tvJo!'t. os 
pc:nenttS. ..\ .. ..:b'MKÍvs barati$.-.imos. 
Oi.::;.cos com auumrt(JS poli\tC'O'\ e uJtj. 
ma no,·idadt. '1.achinoil!t f.11fantes das 
mais moderna' desde 6:iiooo rt:is. 

llua do SOccorro, ll·B. lluo d1 Su10 
111110, l<. 



nlv.11 A'//( .111 l'UN1e1:1 nu 

Ser bonita é muita! 
Agradar é tudo! 

o~ Fr lud.,... Elw:trlcoa d e w .. 1 ~ ~co o tOJ.o 
lb t•l·.at.mfrtgda 
ri IPIS li .. " . Irei lndlll'c-
f1·11t1 , -11, Fr l•• d,,,._ E,.~b-lcos 
H w .. t •• Ir I• 'l"'l'l\IH•h f'lft IOl10 O 

r~t~1\11 '1•n:Jf'i~1 • ::1~1ti1:~1~!0:,~ 
~~:'~· ~~j.,..'\~',•;11•\.,~j~~a n·~·~ 1~1~1iW: 1~t:3i; 
~~1~~ c-!1~ 1~:ef:'~fi:'~~;~;:;!;~w,rltld:ide c1oe 

l'n.>"u: l r l'oll fUfr\ ti,, n. Cotttio 
G:.orth. 

Sabonete Mm ~;~· ~'~i:"i!:: 
nanJ., r11 •: lh1<phh ~ 1n:idc.. P1t'(O 

~ 51 ri-1• 1 ""' • ·, rH~. 

PasliJhas Quentia ~'! ~ .. ~:· j~~ J. l~!1o~ J~t~!~0~ 

~Ellilll:frUfVIAR:IA 8AL..a c111o1111Ão 

Rua dvc Tll"lrol lrvc, UI ff'lfl•hone !'n ; 
lt.·p· IS.1 j:'l"ral Rua l 'Oh('f 'ç-'o. M. t.'·i{·"l•' 

Para proteger a epiderme conlra u 
innuenc1as perniciosa• da atmo~phera, 
6 1nd11pensa•el aJoptar para a lollelle 
dlllria o CRÉME SIM ON. 

Os PÔS de Arroz SIMON e o 
SABONETE Creme S imon, pre
parados com glycerina, a sua IO(Ao 
ti<>nenca 6 Ião evidente que nAo ha 
ningoem que o use uma 11ez que nllo 
reco11heç.a as suas 1ram.lcs virtudes. 

MtDAILLEd'OR , P • r h f OOO 

~. SIPIDM, '"· ~T.:5.~t::'" PBlll ~ 
fM A IUlAC IA I, faRPUM a9'1Aa 

• IOtu de C.htl~ ... 

li SERIE 

Melo seculo d e euccesso 

íf}; ESTOMAGO 
(}) Elixir do IJ' Mlalhe 

1 • ~ dt ptpaiaa coneeotnb fu diqerlr todo npidamatf 
~ GASTRALGIAS, DYSPEPSIAS. • 

A •oinda 1m todOI ot Pharmaclt11 d1 Pof1apf 11 do 8~ 
P ha rmacte MIA.LHE. 8 , ruo Pn·a.n. P• rll 

Nós podemos provar q ue º' " º':º'•gentes gerae.• 
ganham m:.1' dc.ao'$000 rs. por 

.. em.tna. <Ju~m ganhar menos de 5$ooo N. l)()r dia, de, .. e e:sa,;. 
\'U•no de ~c:)tuida. :\ n~..a cir<ular lhe en,.inari o caminho a 

~eKuir. e o "º'"'º anigo importado í.lr.l o rbtO. Xcccssitam-se 
c~v ... lheirQi, Mnhoras e jo\·en~. dhpondo de todo o seu tempo uu 
parte d'elle. l-t1'('0mpensa de 100$000 "· <e não manda.mos 
amo!>tra iratuit;l"' quem a pedir. Estabclerimento 105 Horton, 
Gd. Montrouge, Seine, Fran~c. 

C>S 

PHAROES 

B. R. C. 
AL.PHA 

São os melhores olhos 
J o chaffeur 

.Aqentes em Portugal: BLANC FRERES 

CALLE ALCALÁ MADRID 

Julgam alguns autolnohlllstas qu.• o pneu Uso <! '"i>«i~r no a11luflraponl, no "'aio: 0111ros, rorcni. que 
co1dam a sério do .. !\e\h mtcre,ses e querem conuhar. com o conforto, a 

o;.r~ur.lnÇ;t c n economia. sabem •1uc a• w1u/lrc .l/iL'lulin sJo os pneu" c1u • 'e dC\'Cfn adoptar rl.U. Nda" tr.ueira:;. em tUc.las 
;,t.S C:-t.l~Ô'I' 

Ouando as estradas estão molhadas depoi< d.- l(T~nde.. chu•as, e quando as ruat du cidade•. depoi> 
, de rc:;:,i,b.;;, hc:am enlameada-" e etC'Of"f~aJ1.u; qu~ndo. pelo 

contr. o. u .... e ruas ~:.lo "' ~ idnr<. ·id"'· mas co~rt.1' d'um& tenuc camada de poeira, o ell\Uhacro H.s0 J"'OliNal"O ou 
d ., 1Nr c.n ... 1 1to a M,~/k entcrrua º' •u, Prc:.;:os de a~ na b.ma ou n:. poeira e adberirá ao solo. 

O d t d t- d l e o ~l.\~tro a descoberto. os pregos morJel'So as pedra.$ e os uan o as es ra as es ao esca ças pneumálico. adhtrirão ainda n'e;te CUO. 0 couro •Oftrerà algu. 
ma• t,foladdla .. sem import.mcia, 111.t1 o c:nvolucro liso soR'reria umJ 1>orçlio de golpes, algum doll quats poderia fazer 
relte11l.tr o 1rneu. 

A "se1nelle" M1'chel1'n é +linda o pre rnio de seguro. ·~1Cl10~ ('MO contra o~ a~cidenlcs, J>Ortl llC o pneu é me· 
. no .. 'ulnerascl e o menus SUJc110 ;\ pl'ec.\lços do canu nho. 


