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CRÉME BELLEZA 

... ~ L.T. PIVê.R 'f.~ 
~ Vv PA1t•s ~11fJ 

PRINCIA 
NOVVEAU PARP"VNI 

VIOLET 
29, B4 des Italiens, PARIS 

Agencia de e VIAGENS 

ERNST GEORGE 
SUOOESSC>RES 

Venda de bilhetea de paaaagem em vaporea e caminho• de ferro para todas 
a• parte• do mundo sem augmento noa pre9oa. Viagen• circulatoriaa a preç:oa 

reduzido• na Fran9a, ltalla, Suiaaa, Allemanha, Auatrila, eto. 

======,*====== 
Viagens ao Egypto e no Nilo. 

Viagens de recreio no Medlterraneo e ao Cabo Norte 

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

RUA BELLA DA RAINHA. 8-L/SBOA 

~ Viagens baratissirnas G 
é TERRA SANTA 

Jlutomootis 
\"endem·Se ou alugam-se. uma Li· 

mo~ine, uma Landaulelle e um double-
1>haeton em ma.gnifico t.stado e de gran· 
de luxo. 1"rata·SC na easa SlmpltX, BI· 
cyd<11u, Discos t macbinas lallaotts 4t 
J. eam,lo Branco. 

O que ha de melhor em bicydettes 
ins::lczas desde 'J$oo<> rs. c:om todos os 
pertences. Acccssol"ios baratissimos. 
01-.cos com assu1nptos politic~ e ulti· 
ma novid~de. Machinas falhunes das 
ml\is modernas desde 6~00 réis. 

!lua do soccorro, n·B. !lua 41 S.110 
Jlnth, 3-4. TdLj>lu>"e 297,s. 

§@~@@@§ 

Eokt ingltz 
PARA COZINHA 

---
O ma.is economico 

---
R. CONCEIÇÃO, 125, 2. º 

TELBPHONE 1788 

~@@@@ 

Agente cm Pari$: Camillc Lipman, 26 ruc Vie:uon 

PARA ENCAQERNAR A 

lllustração Portugueza 
Já cstAo á venda bonilas ca1>as em 

pcrcaline de phantasia 1>ata encadernar 
o primeiro semestre d'cste anno da 
//l11slrar1to Porl11,f'11e:a . Preço 360 réis. 
Tambcm ha, ao 1uesmo preço, capas 
J).'U'3 os semestres :mttriorcs. Envia-se 
J)M<\ qualqticr ponto a quem as requi· 
-.i1.1r. A imixmaocia póde ser remeltÍ· 
tl:t em vRle do cotteio ou sellos em 
C:Mta registada. Cada c:apa \':te :\COm· 
panhdda do indicc e tronte.spicios r<:.s-. 
J'C<:li\'Q~. 

Administração do SECULO 
L.ISBC>A 



O mais celebre 
rfos phot1 ·graphos 
profi ss lonacs do 

no•so tempo e hoje- como um 
grande artista de qutm a reputa· 
ç:Lo unh·crsal faz uma Cl'pcde de 
principe mental, inacessível aos 

lm )()ftUDO$, en\·oho no prestigio da sua nu· 
vem-uma entidade que se nao vuli:a,risa. an· 
1c.s se difficulta na concessão de uma audien· 
da. Rtu11inger, o photographo dos reis, das 
mH1ionarias americanas e das gr:indcs actri· 
xc.s, quasi n~o desce hoje i1 ~alcrln de pose 
do seu famoso nlt Iler. E' preci!o sollicitar-lhe 
ce>m antecedenda ena honra cx1-epclonal 
e dar a e.s:-:e pedido a justi6c.aç~o da ce
lebridade ou da belltza para poder a1can-
\'3l a. Quem, com a lnc:\perienda e a boa 
lé da vaidade e algumas notas de cem 
francos na alglbclra, subi r no pequeno 



115,·cnsor at~ ao quinto anda1 do l>o11/r.n1d 
)fontmanrc, onde a di\·indadc tem o seu 
alto e luxuoso templo. cn("(>Otrar.l um por-
1elro aucndo!O e íar<iado que lhe abrir~ 
a porta do um \"C.stibuto tm cuja• 1urcdc1 
sorri, c.n ampliaçt:•es magi1trat1. \llni! ct•r· 
te celestial de mulheres formosas, e que 
o cnC'amlnhad t. pequena e galante secrc· 
laría Ol\dc se debatem as qu~sti-ies pté· 
vias da oncommenda e do ptcço; que de . 
poli o introduzirá. n'um;.l iniC'io.c;~o que 
tem as solcmnidades de uina llthutg1a. no 
sal?lo onde se guardam e cxhlbem as obras 
prhnas do mestre. o fará ~sur ao minus
culo aposento resen-ado ao arranJO :1upre
mo da 1'1ikll~: e por ultimo. com um res· 
peito M) ucrioso, lhe abrirá a por• 
ta da galeria onde um operador, 
a sbtldo por dois auxiliaru, 
rcprcaentará de Rcutlinirer. 
A vcrd:ido 
por{·m eque 
nno verti 

./ 

) 

Reutlingcr, mas 
•penas um dos 
seus habilitsi· 
mos dlS<'ipulos, 
a quem o mc1· 
trc ousa confiar 31 rc1pon· 
sabilidadc1 do 1eu nome. 
P6de o retrato vir a ser 
u ma maravilha de luz, de 
esh•lo e de relevo, de ex
préuao e de attltude. Mas 
nào haver!l sido a m:to ce· 
lebre do mes:rc 
que. dcante da 
imagem em pose, 
ted. desco· 
bcrto a obie-

ctlva, fixando-a 
na chapa im-
1> 1 ea1ionavcl, 
oceulta no dtas-
111 • •• 



Uma obra d':ut~ l)boClti;faph"" 
tO fflnt•~ d~ \1.• Of':u pof k.-•tht11 .. n 



~~ "'ª"· mantendo· lhes o gcs
~~ to cxprcs.sh·o que os lndi· 

tO 11.Jt.~.~ vidualisa. ~las é sobretu· 
C:> ~~ do na lr<01ç~o photogra· 

Reutlins;cr e, inquestionaYtlm<nlC. o funda· 
dor de uma escola, na sua arte. hllc foi o 
prlmc,ro que soube, coru o lcm couo rtqt..in· 
iado rle um an ista e a vi do t '.\ il(t ntc de um 
pít111tor, crcar na photographla a clegan· 
eia. 

A sua scienria de coro-

pollç:\o ó, para os profisslonac1 como para os pro · 
fanos. surpreh(ndtnte. O seu olhar ar~uto dc-scri· 
mina logo, na cont~mplac;ao in1ttiontanea do modelo, 
a auhude que o valortsa. a expreu:io que ê prtci· 
10 fixar, os effeitos d" luz queconvtm dese.n\·oh·cr. 
O nu talento de ccmposiç:t.o tem a cspon· 
taneldade de uma tnspiraç~o sempre prom· 
pt.a a ten·il-o; o seu poder de ana~yse per· 
mltte·lhc dcscebrir. á mais l,irt\'C ln,pecc;:.o, 
eue tubtil ;-mbientc mt•ral que •e rcllcctc 
da atthudc. Ellc sabe fa7.cr pousar uma rai· 
nha e uma actrii. um pollüco e um ge11llt· 

phlca da bclle'a feminina 
<1ut os seus 1ccursos anlngcm a pcríclÇ'ào. 
Como deante das suas objecth •as 1>erpassa· 
~1;im cin visões radiosas de magcstadc ou 
etc gtaça quasi todas as calJcça1 coroadas e 
qua•I tod._s as cclcbri. ·ades tia rormosura e 
du luso, cite c-onhecc nos mlnhno1 ponnc· 
norct a arte complexa de faicr pousar uma 
mulher, de lhe preparar harmoni<'samcntc 
os esplendores da ltJill'lk. de lhe fazer so· 
brcuhir os mn:imos cnco.nt()t. 

Cou~e.no~ a forluna de poder '-urpre· 
htnder, Reutlinier. na g41.lcila do 1cu 

af,,ü,. privado, cm 
uma d es.sas ses· 



sões em r:i,ue hoje S• (' 

ccpc:onalmt-ntc se prod1 
galisa o aeu talento de 
mestre. O sru modelo era 
uma d'csut obras·pdmas 
humana!. cr~<tdas n<"l~ Ci· 

\·ilisa~.'\o e· pelo lu~o. para cujo 
adorn~l se exgoua a phantasia das 
modistas. Vimol·a surgir do pcriue· 
no gabinete ctmtlSllO á ~aleria, onlle 
enlrc os retratos que decoram as 
pare<ltt se destaca um c<,rpu inteiro 
do int'antc D. ,\ffonso-mas de um 

IJ. Atfunio JU\'tnil e "helo de 
raça -e uvançat sob a luz dis· 
ereta do 11/ditr com um enor· 
me chapbo do feltro empluma· 
do de c•>r de rosa. o corpo 
dn~i lo n'um vestido \'erde 
guarnecido n oiro, coberta até 

•• 
o 1..t1 "º .1" "·· r,111.:• 

,,.,, Rt11tlintirt 
1Re<:t110Uh1lçl., do rttrat<> .:eltbtt 

"' '\I.- Vhtr'lêt·Ltb1sn 



aos joelhos por um casaco de Ir 
!anda deb1uado de pellc$. Reu· 
tling<r. com a fita da legll\O de hon· 
ra na boto:>eira. parado no meio da 
galena, olhêi·a caminhar. aoalysa a 
desde ;1 cabeça corus('antc de loi· 
ra arê ;\ orla doirada do \'CSÜdO, 
con'"tda.o a sentar.se n'uma cadci· 
ra theatral. que se hannonisa bem 
com a sua etegaocia de('orath'a. e 
por instantes concentra 1c n'umo 
contempl•u;:io mcd tali\'a. 

Os seus ajudantes cspNam as 
ordens, <luc clle lança n'um tom 
secco de commando, como o con· 
lfa .. regra de um 1hcatro. mandando 
i~r os panoos de fundo, :·arregar 
a machina, desdobrar os tapetes, 
alfastar 0.I multiplas cortinas que 
g-radu:tm a lu.t da galerln. 

Nao 1c íar. demorar a tua reso· 
luçao. Rapidamente, elle \'lu todos 
os etfdto1 a tirar d'aquella physio· 
nomia e d'aquella toi/~11,~· e no mo· 
do conto colloca e ageita na ca· 
deira at1ue1le corpo csplendido de 
Juno, como o envolve de Ju,,, como 

. Lhe mantcm as proporçôea harmo· 
niosas. reclinando lhe o busto, ex· 
pond.n.:t.e a caheça ~claridade, fa 
ze.ndo u·ançar um pé para c\·har a 
salienda de um joelho, razendo re
cuar um brnço para mostrar o re· 
levo de um seio, se adivinha e 
comprchcndc o seu culto pela bel· 
lcz.a e a séria con\·l~, \o com que 
elle exerce a sua arte. 

E!l.1 !lubmeue se. dodl, ás indi
<'açVes sobrlas de Reutllngcr, que 
continún n analysal-a como a um 
modelo pousado no c~trado de um 
a/(/in·, retocando-lhe as pregai da 
saia. em cujo pallido ,·crde a luz, 
sabiamente graduada, se ubate e 
reftec1c cm 1ua\'es cambiantes: des
cobrindo·ihe o pescoço C}'lindrico, 
ajustado na gola sumphtoaa de ren
da de oiro: dispondo·lhe c1n volta 
das Unhas 11ouosas do orpo o ca
saco de Irlanda. )las á expres<ào ... 

o r~u-uo df' an.-~ 
pot Rf'at1i•1.tt 

d'e11a divindade ele
gante falta a al~gria 
sorridente que na pho· 
togra p hias reclamam. 
Dcb•lxo de todo aquel· 
lc IU>i:O, parece morar 
a humildade de uma 

amargura. 01 olhos 
a~mcs como que se 
absorvem n'u:na 
visão de c111irltual 
rnelaocholia. 

E Reutlinger 
morde os lablos. 
descontente. Quel-a 
menos ap1>rchcnsi
va e menos grave. 
A tristcu n:i.o "ªe 
bem, com aquelle 
vCltido de (cita. 

-De l'e1n6a1Lt
meul, mntfomt/ De 
la mu.si911t tfans lt 
ngat'dl I Í>ild.' Um 
pou<o de pó de 
arroz para attenuu 
a scintillaç~o de 
uma mécha loira de 
cabello. que 1>nrcce 
uma lavaredn ar· 
dente junto da ore 
lha cor de rosa. 
onde alveja urna 
ptrola: um pouco 
mais de luz sobre 
aqucllc rosto de 



!dolo, que as abas do cha
péu cnvol\'Cm de penumbra, 
e<ª 1 1.~1 

Quem pudera ~aber a que lnli· 
mas aptll'chcn11• 1cs ..:orrcspol\dla na 
\•Ida d'aqudlc modelo sumpt\IOSO 
dr.: Reutlin~cr i 1uclla hora. talvC% 
<lcdsh:a e dra.matlca. que eua lin· 
da mulher quil ti:"tar n'um pcrdwa· 
vcl documt·n10 photographico. que 
,,ara s.cmpro lhe lembrar;Í a angus· 
tl.1 que cm v:.o o mestre pretendia 
affus:tent-.r doa cus dôcc11 extra· 
nhns olhos an:e ' ... 



• --.> 
• 1 

O grande escriptot russo conde Leon Tolstoi, apostolo do 
bem, da paz e da fraternidade, íallercu cm Asta1>0vo a 20 de 
novembro, dois dias depois de ter fugido da sua casa de Yas· 
naia Poliana em busca do soccgo que só encontrou na morte. 



~ vinte e um •n· 
nos. Foi cm 15 

d'outubro de 1889 
que o Brull dcpôz o 
lmpcr<tdOr D. Pedro 
li. que apeou do thro. 
no o ,·clho Bragança . 

• \ · mesma hora es· 
'ª''ª para nas~ cr ou· 
tro membro d'cssa 
casa d~mastica, uma 
crt.inçá que soltava o 
1>rhnclro vagido quan· 
do o seu ''ener:mdo 
;,arcnlo perdia a CO· 
rtla. Esse pequeno 
prlnclpe. hlhos dos 
Bragança, era D. Ma. 
nuel li, duque de 
Beja, que nunca CS· 

perara ser soberano 
mas que reinou dois 
annos cm Portugal. 

Pareda tim presa
gio a proclamação da 
Rrpubllta no paiz 
nosso lrmlio, a queda 
cl' um Imperador da 
famllla real portugue. 
ia, cxaclameote no 
dia cm que mitis um 
prlnclpe brigantino 
abria os olhos pa1a a 
vida. 

t:manclpado o Bra· 
:dl tra{ou o seu ca· 
mlnho, rasgou log;tr 
no mundo. tornou-se 
forte. e querido, 
rrcou essa sltuaçao 
que hoje o fai tào 
podcro1t1 e t~ rcs
pel1ado. r,,iiados os 
Orlcans e llragaoç;.s. 
o 1>;1l1 l\.ôlnçou para 
todas as llberdadcs, 
prospNou. venceu! 

Ao cat,od'estc tem· 
po, pa11ados "intc e 
um annos, Portugal 
(e1. tambem o seu ges
to llbertodor, rompeu 
com Ili tradições, com 
os preconceitos, quiz. 
viver como moderna
mente IC Vive, !t $0ffi• 0 .. 1al•l1n .jn 111&1 •l t o~ MntllJ•<'I• da ~~Jo, á •UA chtll:•4• • ., ~·i.ltc1n dt IJ.e~tlU 
bra la'? da libcrda· 
de, e proclamou a republica que o Hruil foi o primeiro pai.r. a reconhecer, o"uma g:ran· 
dlosa affirmaçãõ de s,·mpathla e de aucuo. Com o ceremonia.I di. pra!te. mas entre as 
fcstl\·as a.:clamaçõcs do oovo. o sr. dr. Cosu :\tona. ministro plenlpotenciario da çandc rc· 
p.ablk.i apresentou e~ suas credcn,.la,.s ao chcíe do i::overno pro\·isorto trocando·~e as maio· 
rcs affirmaç~\es de lratcmldade entre 01 rcprescnlantes dos dols f)O\'OS. E ainda n'uma coin· 
cidencla a cerimonia realisou·Sc no patacto dç Bclcm o mesmo onde nMccu, ha ''intc (' urn 
~nnos, a 1,, de n?vcmbro, qu;\ndo se prodama\•a a republica bra:dlelra, o infante D. :Manuel, 
que íol rei o agora ó apenas duq\1C do Bragança, como seu blitw:., o pac do imperador depos· 
to do Urazll por essa republica 1:.0 Ooresccnte que foi a primeira a t1polar0 nos e a saudar-nos. 





E•siu.ailr>r 
d.t' "~•··YOtk 

antigos mtnh· 
uos '". 1emb!a 1e 
dos tempos cin 
que. como prc-
1cndentcs, gaa· 
taram as ca1ças 
nas suas c.:adcl· 
ras antes d<" as 
irem C'01;ar nas 
do poder; os 
dircctores gc· 
raes estendem· 
lhe o pollmtrHO 
das suas botas, 
os chefes de rc· 
par1tç:lo as vi· 
tellas das 1ua1 

O cngr.ixa\lor fn ,. 
t lia se por t da a 
parte; em Llsb 'ª 
vive nos patins das 

csLadas. aos 
cantos tias 
ruas, debaixo 
da Atcdda. O 
dos patins ~ 
um si mple1 
palrador,od .1 
1uas um mi 

pés, cuja topographia 
e orographia o engra· 
xador conhece com to
d ·L a 1>cricta de um 
pratico de fórma a oao 
magoar os callos de 
suas cxccllcnchs. 

Servindo o funcclo
m11lsmo de joclhosdào 
informações ;'11 varias 
clas~c• da burocracia: 
diztm o que ouvem. 
&!' coisas dldas na pas· 

aagem por gen
te que ,•cm dO$ 
itabinetcs.tecm 
;,ttcnções pa-

Oolro t-•ctua.tor 
amul(.UIO 

ra os ttporln s e 
do um 'erdadcíro 
manual para 05 
pretendentes. a 
quem. uma vez 
por outra. nos 
,ilas em <iuc cs· 
peram ser rccchl· 
dos pelo minHr
tro, cngrfl~anl o 
tal('ado 1>ohre, no 
qunl espreitam 
ncri::as etc melas. 

fia anno1, ;t 
1orça de lu1trarc1n 
cabcdaes ainca· 
lhavam alguns: 
agora a concor· 
renda atlrou-01 
para a mhcrla e 
oara a \'ida tm· 
bulante. Como 
cm P.aris e l.on· 
d rcs J, pcrcor· 



rem as ruas 
com a sua cal· 
... it a tiracollo e 
\:tO SCC\lr O f e· 

~ez que bebe a 

::!a~::;·j~, ne~~ 
rês collocando·sc 
na mais h~lmlldc 
posição, offcgan· 
te nos scut mo· 
,·imentos rapidos. 
a tomarem luz.to· 
tes como verniz 
o mais cnlnmea· 
do calçado. 

Em Ncw·York 
é uma lcglao de 
rapazitos de todas as 
cdadcs que corre as u·e· 
nidas lar~s. os logarf'S 
frequentados, os jardins, 
procurando os clicot('1, 
fazendo o lf'U sef\·1°;0 
lestamente. n1a1com o. r 

.. hlvo de qutm 

espera q u o seja 
bem transltorla a 
sua situat;ào. 

E. ás vezes. 
realmente, alguns 
d'csses pequenos 
engraxadores pas· 
sain da profiuao 
humilde p~ra ou
t a, vão subindo, 
correndo as ª'·en· 
turas mais extra· 
nhas de mls cr a 
mister e che~am 
no mt:lo da vida 
a millionartos En· 
tào podcr~o fazer 
rebrilhar com o 

seu ouro alguns ,·clhos braiôcs da 
1\uropa. adjudicados para suas h· 
lhas, com a mesma presteza com que 
n,, iníancla pomat1avam as botas de 
,·ttclh americana da sua numerosa 
cHcntella do ar-aso . 



E' o lriumpho do tr .abalho sobre a ociosidade: a vicLoria legitima do esforço so· 
bre a iner('ia. D'ahl, da ('erteza de um fim, o ar forte, a maneira natural de fazer a 
sua tarefa. O engraxador bulgaro senta-se no banquinho cmquanto o íreguez fica de 
pé; a!guns engraxadores írancezes seguem-lhe o e exemplo, aqui ajoelham como sue· 
cede cm Hespanha e cm Constantinopla. 

Os austriacos trazem marc-ado nas suas caixas ou collocam junto dos seus 
improvisados estabelecimentos o preço do seu trabalho ; os engraxadores por· 
tuguezcs acceitam o oue se lhes dâ por uma simples limpeza no calçado. 

Alguns até ficam Á espera annos a fio fazendo sempre o trabalho d iario 
com o seu sorriso para o (reguei como um d'esses humildes trabalhadores da 

Arcada a quem um clien1e co11Seguiu ficar a dever mais de dez mi1 
réis de engraxadcllas, o que, abonando o ta'ento lnsinuanlc do cliente, 

define tambem a crença ingenua do nosso engraxador. 
Por isso os estrangeiros ex1,ocm os seus preços: rece· 

r:nsr:1.xado1u i mito 
a um 1e.stauoun 

etn Ma.l'ttlha 

bem·nos com o ar 
t:onscencioso de 
quem os merec<.:u 
bem, achandodedia 
para dia mais com· 
modos e menos hu· 
milhantes posiçõc.s 
para o seu trabalho. 

A Allemanha1 for· 
te e soberba, quasi 
Sll.pprhniu o engra. 
xador, o homem de 
joelhos aos pés d'ou· 
tro a lustrar-lhe o 
calçado. 

Em logar do opc · 
rario appareccu a 
machina; uma pc · 



~-A machina dt cncru·:u· cm Berlim 
J-\' clba. ~na.raxadora b<-l,i:,11 

qucna moeda põe em movhnento as escovas e 
d'estc modo nem o gcnero humano é humilhado 
nem ha maneira de se firar a dever, porque o 
engenho n~o trabalha sem se lhe dar os dez /J/t1t· 
11i11.,g adeantados. 



de julho e 16 de agosto, 
motivo por quê a quasi tO· 
talidade dos 400:000 toraste!· 
rosque annualmcntc aqui veem 
deixar o melhor de meio mi
lhar de francos, apenas, e com 

pezar, o conhecem 
pelas descripções e 
photographias. 

Mas o que é esse 

1
~· 

'" " ~ -~ ~ 
~ "':,..--, ........... ...,, •• $ 

~ 

~-\_,:a ~ 

) famoso Palio de .\'i'c11n 
que emprezarios pode· 
rosos dos dois mun· 
dos teem baldadamcn· 
te, bem que acenando 
com ldutas pagas aos 
modestos sienezes. 
procurado transportar 
e 1cproduzir nos gran· 

dcs centros da Europa e 
da America! 

Na sua substancia. no pretex· 
to justificativo, bem pouca coi· 
sa : uma corrida de ca\•allos cm 
torno d'uma praça, em que os 

p11r-so11g s!io!>ubstituidos 
por pil~cas de CQrrosrl· 
la, quasi tào cscanzela· 

das como os p~11cos 
das touradas hes· 
panholas, os jo· 

t'keys por 
corredores 

visados, de !Ama vcnali· 
dade levada aos ultiinos 
extremos do impudor, e o 

lmpro· 

vistoso premio em 
d inheiro por um 
pequeno pendão (palio) in· 
gcnuamentc pintado. 

h., entretanto, quem uma vet assistiu a esta 
festa popular e tradiclonal da segunda cidade 
da Toscana que deu os nar.aes a Santa Calha· 
rina o onde a philologia p<>e o berço da pura 

-=i~~~~~s::==:JrF====~~=~~'1ij~~l~iiw'"" liogua de Dante, ounca mais a esquece, porque C'Onseguiu a impcrecivel impress:to de ter 
vivido, por uma hora1 tres ou quatro seculos 
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rlN~ au-u. E' que n'este cspe· que no e1pirlto dos sianezcs tem o Palio. E1 certo 
~ uaculo, de ~ modet.so pro· que, multo a deouo da historta, esce f>O\'O \•h·ia 

no e o palco onde eUe se pôr que u discordlas que hoje dh·ldcm as 17 cqn-~ 
i;::ramma, ~ tudo o scena· sempre no meio de luctas e rivalidades. e é de sup-

dcsenro1a - a pia::a dd Ca111J;o, lrr.d .. n!lo seja outra coisa que a sobrcvlvcncia dos 

l 
f' unic.a no mundo pela sua confor· antigos confllctos do povo com a nobreza e da se· 
v,,~ maça.o original, cm concha, e pe· cular rivalidade que dJvidla os gutl/1Js de Slcnn e os 

~
" .-. ~ 1~ vetustcz n:.o maculada dos pala· gt'6(/t'ttos de f.'lorcnça. Mas, posteriormente,~ 

~ 
cios gothicos que a cingem:·- o as vldulcudcs da poHtica reduziram este tor· 
cortejo das rq11/rndt que precede r?lo dn Toscana a uma calma cidade de· pro· 
a corrida, como as torlt~lns pre· vlncla, U\o calma que nunca I!. pene· \ 
cedem as nc.naa touradas: a his. trou o camartello p rofanador das cdlltda· ) 

f 
,,, toria anccdotica das rh·alidades que de• modernas. com grande JUbllo dos ar· . ~ 

6 ~ dhidcm C$SH ttntlntdt. ou grupos cheologo1 e dos loNrisks. Crlln d,, 1or11i l. · 
,~ [ " "" de ruas. e que dcnm origcD'I a es· lhe chamam e com ra· .~ -

~~~-~,te d•nfio publico ~___:_:orqueS1cnaa1~ ~r J 

·'' ~/ '>li 

~~ 
1 

0$ 

stcnczcs durante os prcpa· 
' raU\OI da corrida; a ben-
~ ç!k> dos cav-allos e os csua-
~ <>:rntP nhos horoscopos de que a 
~ aJma popular se scn·c para tirar previsões 
~ de victoria ou de derrota; finalmente a 
~ multldao que se acrumula no centro da 
~ praça, no momento do e1pcctaculo, um 

• § verdadeiro mar de cabeças onde dominam, 
• ~ nas mulheres. aquellcs chap6us enormes, 

~:n::~t~::nt1~ª~1~'ucc7o~~::~ ~~fsi~: 
!,<,, ~ ractcristico e pht0Íc1C'O pormenor do tra
~ didonal trajo da rc:.":i2.o. Toda esta gente 

se mo\'e, gesticula. ;rita, impreca. prtmeiro de 

f 
lmpaciencia. d•pols de ancledade e por ulti
mo de rah-a ou de alegria. cooformf' a sorte 
que tocou ao fa11!1Ho da ret(lf'cliva to11traM. 

< 1 enthusiasmo febril do hespanhol pela tou· 
rt&da dá apenas uma. idl·a da acçto perturbadora 

dot tempos normaes do ar austero e acre.-
no da 1ua cidade. cujas ruas escreltas não consen
tem mecmo o bulicio e a vida das cidades no .. ·as. 

Pois a ldea do Pa/;., tem o condllo de transíormar 
tudo l9lo. Uma especle de embriaguei apodera-se de 



Stcnn inteira; ns rlvaHdndes reaccen· ""1t.u lantes! Cada uma d'cstas co11lrad' 
dem·sc; põem·se cm 1>rntlca todos 01 ~I. lórma uma espcclc de franco· ma· 
ardis e expedientes de suborno para lnutl~isar.o ~1 ~ ~ ç~maria, e mo uma hicrarchla de cargos i·ca· 
adversaria; e cu a11llti. 1><>r fim, a este episodio ~~ p11ào, podf'1t!1. prior, etc.) e a sua maior 
es1raoho. que me a•seguram, de resto, ser materia ~ \'erba de dcs~z.a. r·ara a qual lOdo.s os "'"' 
corrente: nas vcsperas da corrida, grupos de fe· ~ tradâNoli, pobres e rieos, contribuem, é o 
rozcs sequazes de Carlo Marx tna ·roscana o ~ guarda-roupa, de uma riqueza e de uma pro· 
soc:allsino domina) J c gravata negrn esvoaçante, bidadc hiatorica l2CS que os vclludos, as se· 
andam pe1as n 1a1 na quite para a mlua votiva cm sy~ das e 01 brocados s:-to mand. ados tecer ex· 
pro ''ª vktoria da aua eo11t,.ad~ e v:.o depois !l ~ prc.ssamcntc para que a rc5>roducçno <los 
e,;:rcja receber devotamente tambem o bor· prlmhlvoa Jigurlnos e modelo! seja pcríelta 

p-.dre. tioda a cerimonia, e.spai:ge sobre o ~ - ';. .\quc1lupobre!t'o11/adUrzn~exploram 
rUod'a~abeotaquc, lt-cgundo a tradição, o ~''-;. mente cxacta. 

ca••allo. o qual tem o seu posto JUDto do ai· ..._y~,;""~ sua fota nacional ""'"'""ª· D'aqui 
t.ar. Es\es homens. que ~h.,,,,_,~;1/) ~ a altt .. ·cz com que 
no resto do anno pro· _ __ cllcs tcem sempre 
clamam o t.Jti Dio, 11i ~ recusado desde· 
/>(tdro11~ 11i pa. lrin, nhosamente qual· 
acl;am a coisa mata na· quer oftcrta para 
tural do mundo lnvo· irem. porespecula 
car a Pro .. ·i.denda para .~ de tt-rceir<•', 
q e os leve á vacrona, 1 reproduzir o Palio 
n!l.o já sobre o cstran· ~ íóra de Sicna. De· 
gciro, que o seu inter· pol", como já no· 
nacionalismo diz nao tcl, cua reproduc· 
tcconhcccr. mas sobre ç!\o seria cois:t 
homens nascidos no 1 em mesquinha, 
mesmo torr~o: e deli· desde que n~o e 
ra infanti1mente se o pOU1\·el lranspor 
e!<'ala\•rado rossinantc 1ar tambem a C.S· 
que a sorte attribulu tranha praça com 
!1 ana to1llrnd~. duran· essas joias archl· 
to a sacra cerimonia... tcctonícas que Uo 
se separa da raçao da o palado Commt\ 
\•espera. E.sta ineonvc· nal. a lamosa tor 
nfcnl·ia cstcrcorarla rc ~nncxa ddlh 
dentrJ da easa do Se· ~•to•xia. a capella 
nhor é o melhor au· e palac-io d'Elci, o 
gurlo do u iumpho, IC· palacio Sandcmo. 
gundo o codigo dai nl, o Chlgi e aln· 
1upctstic;õcsdo slCJ\Ct:; da o Tolomci, o 
e, quando tal rortuna ( irottanclli, o sa. 
acontece, os <onlratlti· raciní. a calhcdra1. 
xoli entoam. com o CC· lOd.1. a maravilha 
1ebraote, um ôro de de arte e de pu· 
agradecimento á ·""· ndo que é a cidót.· 
dou,.' de inteira . • Os cavallos para 

11 duas corridas 
annuacs do Pnli" 
alo fornecidos ça· 
tuatamente uclos 
modestos Mn'amu 
1/i tampap1a dos 
arredores de Sie· 

na, de entre os que lhes prestam serviços agri. 
colas ou de lracça.o. Escolhldo1 do conjuncto 
da olferta. os dez etc melhor apparcncia. sao 
marcados a fogo com um numero de ordem 
e procede-a.e. alguns dias anles. no municipio. 
ao seu sonelo pelas dez das dezesete t"1tlra· 
d~ que devem intervir na corrida. 

Esta rlausula original do sorteio tem a !'ua 
ju.slifica('no. ~oclla Õ~o existiuo e se cada'""' 
lrad~ pudesse escolher e apresentar o teu ca· 
.. ·alio, as chamadas (t111lrad' ricas. dispondo 



~~~ 
de malorH naria dc:c-
rc"""Ur101, teriam sem· e eleganct~'· e 
vre maiores probahi· 1 que termina p .. lo lan· 
!idades de vittoria que çamcnto d'aquclla "'' 3r 
as pobres. Assim, "·isto onde. depois de varlos 
que é o acaso que de· giros, vem parar dir!1tn 
dde, todo o lnt~resse ás m:tos dt> manobra· 
está em que osrosshum. dor. 
lts a sortear sejam dH E'n'estec1>isodlopcr· 
mesma força. liminar que bem se pi'i· 

F'etta esta distribui- de examinar nos seus 
çao cada rtmlrndr toma pormenores o trajo das 
posse docavallo que lhe diversa.sfigurasquccom-
çoube e que. desde esse põem a to11/tnd< e a rl-
dia. é nutridn, apapari- queia e a prohldade de 
cádo e tratado oomo todas u partes d'c1ta.. 
nunca foi na sua misera Este exame pla.Jc rcpe-
,·tda de traba.lbo. tir-se com interesse de· 

f 1 exame das duas zesctc \·ezes. porque ca· 
phorn~raphias que repre da gru?O tem as su•S 
nntam a pr.aça do Carr:- c(ires e o seu figurino 
po no1 tempos norm:.ts cfass1co. Convém a este 
e na ocç:ul!'lo da corrida proposito accenh1<1r que 
mostra snflidcnlemente nào se ttata de um guar· 
que transtOrmaçao esta da.roupa thcatra1 mais 
toffrc e como a testa é ou menos rk<'; mas de 
preparada. _.\ M1a con· custosas e cnthusk.stlc:as 
formaç!\o em leque e rcproducÇM• de modc· 
os dcsnfrel;1mcnto1 do los verdadeiros em que 
terreno, torn4.1in a corri· a mais pequena minu· 
da do Palt'o bezn mais l>Crigosa do que it primei· "\ dcnda n:lo é despresad~. 
ra \'hta se l)()Ua suppc~r. A pista tem voltas rapi V é: 
das. difficcis de superar a salvo. mesmo para um A corrida começa ás quatro e m'ta da t!lrdc, 
corredor experimentado: e tanto que as barrcirtts mas. já muito antes, toda a arca da praça. 01 lt11dt· 
?''esses pontos slo acolchoadas para attenuar a vio- dn impro\·isados em torno {unicos •ozarc1 que 120 
lenda doa nlo raros embates e quedas. Esta frc· -:>Jgos f, as jancllas e balcões guarnecidos de rli:-as co1· 
quencia ile df'sastres tem dado origem a variai iraduras. e ttté os lelhados dos palacios. IC ach;im 
lentatl\'H de an.bar eom o Palio como espeetaculc. apmhad.u de gente que manilha e se agita lmpa· 
barbaro e indigno dos tempos moderno;;. tentatl\'as t iente. 
que· nunca suniraru. nem sor1irao, eff'cito algum. Ao estalar o primeiro morteiro os cdrabinelros a 
porque o P11'10 ha de c~istir emquantoe.xisür Siena. Ca\.·allo dC$obstruem a pista, até ali invadida. ía· 

Para habitu.tr os ca\·atlos a estas descgualdades zendo retlu.ir o po\'O para o ccritro e Cechand,') as 
de terreno, a grande resta é precedida de uma s..!- ultimas barreiras. 
rie de ensaios que obedecem tambem a uma dis. Ouvc·sc entào o som grave do sino na to~!e JrJ. 
trlbuiçao tradicional e que sao outros tanros pre· /11 .tlanxia e um rufar lonio de tambor. E o si· 
textos para a : xplos!lo das rivalidades entre as gnal para a sahida do cortejo qu(•, entretl\nto, se 
gentes das diversas ro11lrode, rivalidades que se tem reunido no corlile do pal;,tcio communal. 
traduzem cm ~irandolas de assobios com o seu 1\' esle o verdadeiro numero de interesse P~1rn 
soco á mistura . o estrangeiro que, alheio a paixões l()(:a~s. se lmp?r.: 

As velhas, os padres. os garotos-- tudo toma ta mediocremente se a victoria na cornda cabcr.1 ·' 
põtrtc nas disputas e nos pro~nosticos. com o calor Ort11, :1 Torre ou ii Girafa. 
dos a,Utâon11dns ltcspanhoes ao discutirem os me· ''º som limpido, harmonioso e prolongado das 
ritos de um tourtho ou de uma ganadl'ria. trombetas do <,,,qnertnlq a\·atu;a primeiro, a ca\'al· 

Xa manhã do grande dia Sicna inteira acorda cm lo. o porta·bandeira do municipio. de grande capa. 
!esta e logo desde as primeires horas começam as \'erde s::uamecida cte \.'elludo \·ermelho, empunhan· 
detescrc <011/ratk, como outros t..ntos b:mdos an· do a insignia da cidade. branca e preta, ondulan· 
ounciadores. percorrendo em todas as direcç•'»es do como um .ro11/a/,o11e. 
as ruas d.t cidade, ao som do tambor e precedi· Seguem$~·. a pê. os maceiro,, de tunkas cu~· 
das do rossim ao qual est:.O c<•nfiad~s os dcslinos ... tas. apertadas por um cinto de couro : depois 
de cada uma d'ellas. os trombeteiros. de cotas \·erdcs S•>bre m.1Uias 

De tanto em tanto o grupo pára e os doís pot :\; brancas. gorro empennado e as long:as tubas 
ta·estandartc1. abrindo um largo. executam o :t das quacs pende a in.signia de Slena corn as 
chamado jo;:o d,1 bandnra, uma série de gra· arm_.s. 
ciilsas evo1u1;t".1es da insígnia, realisadas Depois dos trombeteiros ~nu· 
em todos o~ sentidos. com cxtraordi· ~ 

'~iii~~~~~~~~;;;;;~lf:~~"'~~~ ~_pP/~/.V-rr~~~ .&'!:"::~~ ~~ -...:::~ ............ ...::; =-'////. (: ................ ///~ 



gc1n os musicos do palacio, que alternam as notas 
agudas d'aqucHes com uma marcha de um rythmo so· 
lcmne e nobre. ;-

Dcs61am, ap6s, J>Or ordem, as representações das 
terras sujeitas ao antigo Estado sienez, cad~ qual com 
a sua bandeira cm acto de homenagem e de submis· 
sao. S:io quarc1ua ao todo, est.as bandeiras, em (>Onta 

ou quadrados, com os respectivos bra· 

~ 
zôes, aguias, dragões, etc., bordados ou 
pintados. Os portadores vestem jubas e 
romehas carmezins e alaranjadas, sobre 

~ 
vestes semeadas de bofes de sêda. 

~ com Oito guardas do palacio . 
~ ( Esta primeira parte do cortejo fecha 

• ] R: agora a vez das C()11/radt que a sor· 
- te destinou concorrerem 

~ 
~~o Palio. Cada uma 

d'ellas traz, á frente, um arauto com 
tambor e dois alíeres porta·estandartes 
eseC'utando sem cessar o j()g'() do l>011dâ· 
ra que j{1 descrevi: e a estas trcs figu· 
ras segue o Duu. ou C'hefo, de armadu· 

\ 

1
, ra reluzente e elmo emplumado, empu· 
1 nhando 3 espada. Escoham·no quatro pa· 

gcns-escudeiros. de cabelleiras annela-
• das, um dos quaes é portador do escudo, 
- outro do bastao e ouuo da lança. 

Atra.z do nua marcha o fi1:uni10, cujo 
trajo se distingue pela riqueza e pflaphan.
t~sia. Fecha o grupo o çavallo para a 
corrida, conduzido á m!l.O por um pala
frcndro e o joclcy (/nnlino) vestido ri · 
camcnte e montado n'um cavallo de pa

rada. As resrnntcs nove co11/rade, seguem a primei
ra na rriesma dlstribulçao; e, quando todas ellas tecm 
entrado na pista, já o cortejo. que occupa quasi o 
circuito d'esta, offerece u1n soberbo espectaculo. no 
~eu movimento vagaroso e solemne a que os compas· 

to rufa fortemente o tam
bor, C'omo estunulo e incita· 
mento á raptdez e energia 
do jogo. 

N'um dado momento o 
rufar cessa e então os alferes, n"um vivo 
mo,·imento giratorio, enrolam a bandeira cm 
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~~ • l~ '~ Toda esta fiJlli~çno, tcnninodo o 
,,,.f;" .~' solcmne passeio, vae 10111ar logar 

~17: ~ tl'um tabl;;1doql\C se ergue cm frente 
t , " do Palacio ~lunlclpal. Ao mesmo 1cm· 

, ... ~ l $ po os /nnli11i v3o mudar de !a.to e pre· 
iJ.) parar-se para a cotrid:i. 

F.stes jocke~·s, mais ou menos impro
visados. !'à() de uma vcnalidade incorr-i· 
.i,::h·el, como di se. Para que c11es se não 
dei:ic.cm subornar os to11lra1l~Íl1oli che· 
gam a seques1ral os do 1o<fo o (om·i· 
vlo nas ''esperas da ícsta. Verdade seja 
que. ás vezes. n:lo é .. ·, o /a111i110 que 
ve1\de a probabili Jade da \'lctoria, mas 
a propria to11/radr. Ua ultlma \'CZ que 
as isli ao Palio, 11\formou·rnc a minha iJ. 
lus1rc hospedeira, i- marqucza Chigi, 
cujo palacio pertence :, to11/rnd" da Tor 
ri', da qual o marquct filho é pn'or: 

NãO lemos scn.io dois antai:;onistas 
sérios: o 1cs10 estâ tudo comprado. 

N'3o posso c~plicar c•ta estranha abcr· 
raç3o que bri$ ólbertam~ntc com o cn
thusiasmo e o desinteresse que caractc
rlsa a grande festa 11cnc.ia (e>S proprios 
lo~tre., pagos das galerias annadas cm 

~ 
1orno da praça. s3o cxploraç!'lo exclusiva 
dos cornmercaantcs que ali tecm as suas 
lo1as) se1lào pela in,tinrthn neccsslda· 
de de attenuar os perigos do. 

r-:-":" -/:" ('$ corrida e adoçtlr as rivalidades 
')·~~" ~ ~ permanentes dos r<111!111dr1110/i, 

.,,.: t?rnando um poue,o mal! cquf. 
lativo o acaso. para que as dlf· 
(crenças do numero dos per· 

, - z~./) _ _ __ ~_.,_~ 
de •cguida os reprcseolantc1 do1 terços- Ci· 
dadr /1u110/ia e S .. llorli110 - cm que Sicna se 
dh•lde. ~!\o no,·os estandartes, novas lnsignias. 
novos unlíonues. Depois all\da 01 ronft•ndt que 
tomnm }Htrlc na corrida; un\ rnmbor, d?ts a.líe
rcs, o t uu com os quatro pagcns e o J1.1r11r1110 . 
E, fmalultnte, formando o coucc da loru;a pro
cln:io e annunciado pelo som cttrldente de 
nov:ts tubas. surge o carro<io, tirado a qua· 
tro cavaUos com guat !rapas azucJ, condu· 
t1ndo o Palü> que constituirá o prcmlo ao 
vcn(tdor. :\o meio do torr«io. ergue-se uma 
õ&ntcna vermelha. que remata co-n um J:lobo 
dourado !te>brepujado da crm:, Mais abaixo. 
,obre oulra antena, vê-se a loba das armas do 
munlclplo e o lc:to respJandcccntc da Rcpu· 
biir.a. Aos quatro cantos do c.-rro tomam lo&ar 
os muslcos do palacio, e dn p1atafúrmn poste
rior pendem, em monte, as bomdolraa de todas 
,11 roulnule, ainda mesmo as (}\1C íornm supptt· 5 
rnldas. 

(o'e-.·ham deftnitivamentc a mard1a. formando 
fila cerrada. os homens d'ar1nas do munkip10. 
01 arcabuzeiros os alabardelros. 01 besteiros. ~ 
ot ,uardas e os bargetlos a ca\ a11o. }Y~ ~ 

.\tum. rompleto, o cortCJO comprehcnde ~ 
peno d~ nul fi:;uras e orcupa 1od.t a pista .... 

·-
1
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liol coo . ~ 
slvel. dos •~o sij~~:~: ~ 

Aos/t111li11i é d' uo começar 1stribui:lo 
chicote de a corrida um 
cllcs teem n~~: com o qual 
gastaroca,•allo to ~e ..-cr
mtnte ... os ou~ CODJUD<'ta· 

Outra nota 0~ fa'llini. 
me ta csqucc curiosa que 
car é que estendo de indl· 
ca\'allo cm csllmonram o 
dui-.Hca o pe::C ~i. o que 
da corrida. go lª grande 

• • O slgnal 
• dado pci~ª'f • partida 
uma ~ndcir evantar de 
de tambor. a e utn rufo 

.\ ''ozeari as imprccaç~os assobios. 
mtntvs ncn• • OS mon· 
m~hidlo de ~~i~s d"aquclla 
mil pesso te e dnco 
'.Cj1Cntlna~:nt tra?forma-se 
(lo profundo e n um sllcn 
rn~~illdade co~ n;uma im· 

1 oda a ld p cta. 
enorme mas~a ª1 d'aqoclla • nunana se 

1.111v,..,_ 

l~~ 
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~ concentra nos olhos e no coraç~o. res e o fa11lino enche a sacold 1 ~':Jt~ 
Mas este estado dura poucos de gorg:etas e o estomago de ~ ~\~.; 

minutos. Desde que os cavallos partem ao refrescos e de doces. Este -.,..,.._.,. ;;~i:; .. 
estimulo das vcrgoadas até fazer sangue e passeio tríun:>phal termina pc· :.-: 
começam a distanciar-se uns dos outros, te· la visita á egreja da ton/1(1ác onde, co1 
novam·se tm m3is alto diapasào os assobh s. locado o cavallo junto do altar, e sem 

os app1ausos, os gritos de alegria e as hnprccações que os homens se dêem sequer ao traba 
de raiva. lho de tirarem os gonos, se cnt6a um 

Quando. realisados os tres giros de pista que côro. meio religioso meio pagào, de 
cons1in.tem o percurso da corrida, o primeiro ca· agradcdmcnto á J1/adona l 
vallo. estafante e derreado, attinge a meta, esta ele· 
rtrisaç.ho <le toda aquella massa humana assume as 
proporções de um verdadeiro perigo, pelo menos 
para a integridade das costellas do /rmtino vencedor. 
o\s ~arreiras \'Oam e, de roldao, uma onda de gente. 
movida, uma pelo enthusiasino do trh1mpho, outra 
pelo des~spero d:i. derrota. rcRuc para o /onll110 que 
a auctondade previdente (e,, 1)'um activo rodear de 

carabineiros a cavallo já alTas1ados junto !l 
meta para aquelle aeto de defcza. Esses man
tenedorcs da ordem atrastam o heroe para íóra 
da ptaça e \'à.O escondcl·O n'um sitio se
guro até que a cbuliç:to. com o cahir do 

dia, se tenha acalmado. 
A noite do Pali'o é ainda de festa 

e de bacchanal, produzindo um bello 
e artistico effcuo a illuminaçào, a to · 

'ti' chas, dos palacios da RepubHca. 
fÍ~ )ro dia seguinte, mais aplacados 
")sentimentos, a ç()11/rade \•ictoriosa 

leva em procissno pela 
cidade o Palio eon· 
quistado. o fa11ti11fJ e 
o cavallo. Renova·se 
o jogo da bandeira jun· 
to da çasa dos protecto· 

J1fm1ia /lfoft:r gnrliae . .• 
daccelo, dâue/q.' •.. 
JSfalLr miuritordioe . .. 
q/t.' . .. <h.' ••• dõcafql •.. 
7 u 110.rlro makr proligt . . • 

(om o dàru/q/ dõrrelol pretendem 
os sienczes significar à le~itimidade e 
o orgulhe') da posse do PalifJ. Ganha· 
mol·o, etc. S(tntifica·o. E que os n .iS· 
sos inimigos rebentem. 

Roma-Set.- rqto. 



Cor110 • •Tnb\lna U111sl1;1.ta .. vi1t • upvb.lo 
doi.ic-nhat 



'"~10-flM·Ot-Ui\f ersAO[Ll~ 
'1-A ·/\'\AN IF E5 TAÇAO·DE ·:lO 
·DE ·NOVEMBRO · 

O ~randc prr.adcl· 
io que era o til.ido 

p.agamcnto d~• rendas 
das causem 20 de mnlo 
e 20 de novembro dcsappa· 
receu. Foi um desafogo o~sa 
conccssno que sohrctudo be· 
nclic'ia as classes pobres e 
medias para as quaes 
aquellcs dias eram tormento· 
sos. atllicti\'OI, dcsc..,pera· 
dos. < > ministro <!a justiça 
com o seu detreto sobre o 
inquilinato. que regula as 
rendas aos mcics. conseguiu 
atfastar esse tcrrh·cl per.adc
lo de todu 0.1 Jamillu e o 
po•·ode l.lsboa aulm o com
prehcndcu indo n'uma enor
me manifestaç3o saudai-o 
alegremente na data do dia 
cm que tmto se desespera· 
va nos nnnos nntcriorcs. 









Entre as \'atias dclegaç•".cs 
da prO\ lnda que tetm cum· 
prhoentado o g:o\·e-mo pro\·i 
aorlo destac-a-!.C, pelo numero 
do• cxrursionistas. a do ~1m· 
barrai que 1olli<itou a autono
mia muniripat para o seu con· 
cclho. 



antí·csclu·a· A commiua.~. velu a L1s· 
gistade Londr prlmentar o 
boa afim d~~~~htae~ta~ 
go,•emo da n cncre portu 
com da sua coo ~os sen içaes 
gueza a ques~ batida ultima· 
aírtcanos t:&o.,r:c rclatlva aos 
mente, "ªo~~. pelo c~oca~: 
de S. Th dbun ·s. fro 
ieiromglcz C.1 sÓbrc u as· 
das impreas1)c~stal>clcclda a 
sumpto, hcou lc entre as 
maior cordea~~~\ndo de se
duas assodaç M~ , lh~cs Li· 
guidaosr. dt. os~eleir.1dos 
ma aprcse.1tar ao rni nhtro 

brhannicos 1 os. 
~ dos estrangc r 

~ ;p;p 



O va1lor l .. isl>oa da 
EmprezaNaclonaldc 
Navegaç:io encalhou 

_ na noite de 23 cl 'ou· 
O~ - -- 1ubroemSolalre1Ro· 

_ ckc, a senent.l mi· 
lhu do Cabo da lloa 

IP ~rança morrendo we passageiros que P"dphadamente 
IJ procu.ra,·am abandori~r o navio. 

Os restantes chtgaram ir capital ,m 20 de no,·embro 
:>0rdo do A: q11dal.- Cosi/, sendo recebidos com uma "ª· 

unhe ta maniíest01.c;ào no Cau 

··A<· .. ·~r 

u 
! 

•.. 



11 $êrie llh,1straçAo Portu~ueu 

Melo seculo de successo 

ESTOMAGO 
O Elixir do D• Mlalhe 

de peptina conceot rada faz digerir tudo rapidam1a.tt,. 
GASTRAl.GIAS, DYSPEPSIAS. 

A'o111da 1m todas a1 Pharmacfas d1Portugal 11 do Bf'IJZ# 
Phaf'macle MlALHE. 8, rue Favart. Paria 

PA.IU. 

conservar 011 dllt 

ao rosto 
FRESCURA 

MAC I EZA 
M OCIDADE. 

~ra proteger a epiderme contra as 
innuencias ptmiciosas da atmosphera, 
é indispensavel adopt.ar para a toilette 
diaria o Cl\ÉME SIMON. 

Os PÓS d e Ar roz SIMON e o 
SABONETE Creme Simon, pre· 
parados com glrcerina, a sua acção 
benenca é tão evidente que não ha 
ninguem que o t.56 uma vez que não 
recouheça us suas grnnJes \•irludes. 

JJ~DAILLE d'UR, Pari .. l Rf10 

~. $1PIOM, ~. ~.t~.~'::"" PHUI ~ 
fH A R JrtAC:fA.8 0 f'tRPUMSR IAe 

• IOIU de c.abd.ltttl ot. 

-- CAPITAL. - -

Arçbts. .......... J6o.ooo$aoo 
06riraçlkt ....... J'J.910$aoo 
.fundos d~ rts"1!4t 
d~ am()1'lisa(ilo. • • '66.1-ool«>o 

RIU • 930.poSaoo 

OONIPAENI AS 

Sedas Suissa.s 
C-om\)at\\\a uo 
'Jal>et uo 'Jtauo 

Séde em Lleboa. Proprieta~ 
ria das fabricas do Prado, Ma

rianaia e Sobreirinho (Tlumrar), Penedo e Casal d 1 Hermio (úur6); Valle Maior 
(Al/>erg4n·a-a-l/1/Ao). Jnstalladas para uma producç.\o annual de seis milhões: dekilos 
de p:lpel e dispondo dos machinismos majs aperfeiçoados para a sua industria. Tem 
em dep0sito grande variedade de papeis de escripta, de impressão e de embrulho. 
Toma e executa promptamente encommendas para fabricações espedaes de qualquer 
qualidade de papel de machina continua ou redonda e de f6nna. Fornece papel 
•os mais importa ntes jom;:aes e publicações periodicas do pait e é fomee:cdora exclu
siva das mais importantes comp<mhias e emprezas nacionats. Eseriptorios e de)osllos: 

Sotltdadt anoayma dt mp0nsal>illdidt llmltad1 

Pet;•m •• • ma.li'• • d•• 
no .... • S•d•• ltot1ld•d .. de 
prlm• rer• • de •u• o 11• ,.• 
tt••tldo• e b/uaa• 1 

.!t!:';C..í,,:1='~,:;"f:!: 
l11rda, Moua.•11,,. UO cm.dela.r· 

~':o.ª c:~:od: ~,·~,:.o:~~::: 
bl.,..• • oe ., .. tido. bord•· 
do. em •b:ills~. 11. •'4llle> e seda. 

''tndtmo• as oou.as sedas pr:u1-
11<1~~ t61ld:as, dlreo.ta,,,.nf• aoe 
p a rtlcul•re• • Ira.no.. d • 
"º"'" • domicilio. 

S c/11veizer & C.• LISBOA-270, Rua da Princeza, 276 
P ORT0-49, Rua de Passos Manuel, 51 

/::nd~re(o u1egrapJ11eo e-111 Lisboa e Porto: Companhia Pra do 
Nmnero tek plttmko: ~ Lieboa, 605 - PoPlo, 117 1 

- ---- --- ----
A~cutc ..:m Paris: Canullc Upman, 26, rue \'ii:non 

Lucerne E 11 (Suiaaa) 
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••========••========•• 
• A SEMELLE ---<'-.., ·, 

~ 't Michelin :-r ,. 

• • 

ANTIDERAPANTE ' L 
Adapta-se a todos os climas. A espessa ' 

tira de couro reforça o pneu que é coberto, mas , · . 
nio completamente envolvido por essa lira, por isso a se- ' 
melle Michelin não aquece e se conserva 

tã.o :fiexi vel como um :pneu ordina.rio 
DEPC>S1TARIC>S 

COIMBRA SOCIEOAOE PORTUCUEZA DE AUTOMOVll!S, 
E~I PREZA AUTOMOBILISTA PORTUGUEZA, Ave· LT.•~ rua Alexandre llcrculano. 

nida ~.warro. LAURENCEl .. & OLIVEIRA, 86-A, 86-D, Avenida 
TAVARES 01:: )IE.l..LO, ,.,, A"\·enida de Santa Cruz. O .. Amelia. PORTO 

LISBOA IOÃO CARRIOO, rua ele P:tssos Manuet, 16. 18 e 20. 
A. BLACK & C.0

• 30 e 32, rua da Doa \'ista . JOSÊ DA SI L.V:\ MONTEIRO, 133 e 135, rua das 
D . . \. UE. Hl~REOI:\, 10, Poço do Borratem. l:"lõres. 
;-\LHERT NERELtJNG, G:ua&e Pcugt:ot, Campo Gr.1n· TEI XEIRA & IR.\IÃO, 153, 157, rua de Sá da Dan· 

de tru.t. Occidcntal•· deira. 

• • 

RIC.·\ RD O'N~EIL Panhard Palace, 87, J a 87 N', EST.A..MPAR IA 00 BOLHAO. JlJ. J46. rua de Fer .. li 1h-enida da Liberdade. n:rndcs Thonmi. -

••=========••=========•• 
O passado, presente e futuro revelado pela mais celebre 

cblromante e physionomlsta da Europa 
MADAME 

Brouillard 

TRABALH~S DE ZIN~~GRAVURA, PH~T~GRAVURA, STEaE~TYPIA 
Zíncogravura 

e Photogravura 
Em zinco -.im1,1e ... de 1." quali~ 

dadc, cuhrcado ou niçkelado, 
Em cobre. 
A c6rea , pelo mais recente 

proces.w-o de trichromia. 
Para jornaea com tramM 

hpeti<1e .. pai a blt: geuero de 
trabalhos. 

IMPR.ESSÀ~ E t~MP~SI~Â~ • o. !!~~~~!ra'!!ªoom· 
posição 

Fazem-se nas OFFICINAS 
C>A 

Illustra.çã.o Portugueza. 
PoMas á disposiçlo do publico, executomdo todos 
os trabalhos que lhe s.!\o concenlentcs, por preços 

modico!> e eont incxcc:divel perfeição. 

Impressão 
e composi9ão 

De revistas, illustra"Ões 
e jomaes diarios da tarde ou da 

noite. 

Ollicinas da ILLUSTRAÇÃO PORTUGUEZA 
RU,A F'C>RMC>SA, 43 


