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A ~ UEBRADURA 

~URADA. 
• U1u1 " " ptdrtlro 11p1ndo ~111• •l>tr· 

tur• n'ma partd• ! 

Da mes· 
ma (6rma 

f;JP.~U:Pr:;:.;:t c-uro cu a 
. •u1ehra · 
~ 

::=;;;;ill!llMiif'!il\'Jr..;.~:= (iiêt;do a 

'~xr abertun. 
:::\''\ com ma· 

teria1 novo e 01ifr~ 1urte. 
Uma-cj'üebrad um t 51mpksmen1c 

uma abertura n'111nR p:trcde-a pa · 
rede mus.culi:.r c1uc 1>rotcge os inlC$li· 
t inos e olllr<h ur~!\o~ intcrno!i. 

E' qua..,i tl\o fac1I curar u ma ferida 
ou ruptura n 'c,!O>C" mu·<'ulo. como uma 
n'um bra(O ou cm u111.t mlo. 

Eba n.11,tura n?l.o t u.hcz, maior do 
que a c;ab~\ª de um dtdo. 

Ma ... c .. ut1iC"ient«"mc-ntcgr .. ndc para 
permittir tlllt" um .. p.•rte dos inteoni· 
nos 1,a .. ., ·m :ttr.\\'e.t d 'clla. E es..~'I ru
ptura n!lo podtM C'ka1rilar. a nl<> ser 
que a nnture.(l'I .,ei!' .a1ud.,da. 

E' isso, 1>l'tti.,;11ucntc. o que se c::on· 
segue com o meu Methodo. que per · 
mitte conter n l)fOtubcrancia dentro 
da 1Mredc e no -.cu ,,roprio logM. 

Oc1>0i ... enwrci:o o llC"'envolvcntc 
Lym1>hol para •1•1,hc.u ~bre a abcr· 
tul'a d.1 quthrAdur•. F.'\tC rcnetr.l 
:Ur.\\'C& da pe1lt" at~ acx bordO! da 
ibcnufa e rtmO\e o anncl <"a1loo;o 
,1ue ~ formou ao rtdur da. niptur.i.. 

Enuo o procu~ de cic,.tri:s:at;ão 
comev-. A 11a1urc1.i, ja hHc do m· 
tcstino lh\lie111c e tio anncl ralloso na 
abertura, e Ciltirnuln<l:' llCla ncç.'o do 
Lyinphol, "if'Jt•f'K·' :\ sna 1>ro\•i.;l\o de 
lym1)ha e H i.btrtur., 6 de novo occu· 
pad a com ncwo 1cC'ld., mu'K:ular. 

:l'\ão 6 istQ ah111)l"i1? N.llo ê r.l.ioa
\'el? Eu tenho 1~ro\·Ado O!i .;eus me
recimento"> cm milhart" de caws. E 
pro\·al-os hei a <tO-'l'luu quebrado 
qü°c~dc o ~cu nome. 

Elle que me ellf(tt\·.a e cu lhe man· 
da.rei ,)elo cOfreto um~ am~tra g -.-.. 
tuita do l)c.;~11\ohente Lymphol e 
üITTih·ro. lindamcnie illustrado. i«r· 
cada X'attirexa e C:ul'A da Quebradu· 
ra. N';lo me nundt"m dinheiro . Man· 
dcm a1>e11a1 noine e 111ora<l.t.. 

Wm. S. RICE. R. s. Ltd .. 
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P..~ de 1.1e1icu e 
!:.i' de !:"'º· de 
lt:~ magnificcn· 
eia e de graça, se 
locahsa n :a :are-' 
sttrahente d'c:-.sc 
l':uis íascin:t.dor e 
incvmpara,,.c1. En
uclantn, sub os 
seus nc,•oclros so
turnos, trespassa
da pelas suas chu· 
vas mel:mchollcas, 

ser noparaizo, inex· 
cedh·cl; e se lhe f.a· 
larC"m da ~n.ndiosi · 
dade dc(.-orath'a de 
Londtes, da pompa 
em que se agita a 
sua ,·ida cosmopo· 
1ita. cm hot('is que 
teem o fauslo de 
palacios, em rr ~· 
taurantcs que leem 
a amplldào de na· 
''es de egrcja, cm 
theatros que tcem o 
esplendor dos con· 
tos de fadas cllcs 
contcutplar·\'OS·h:i.o 
com os olhos ;,1n1or 
tecido~ pelos \'lrJo~ 
parisieri.Jes e iruar· 
dar:'!o comti;o a 
obstinada crcnc;a de 
que toda a ,·ida hu· 

mana, na sua 
~ mdensaç:.o 



enegredda pela 
sua íumarada som· 
brla, enregelad:• 
pelas suas neves 
perioditas~ l .. o n· 

dres é talvex a mais mag· 
olficcnte das cidades e 
aquella em que o lu.xo at· 
tinge os excessos oricn· 
tacs de um sonho. Se 
Paris tem a graça que 
scdm:, Londres tem o 
apparato que hnprcsslo· 
na. E P"'ª aquelles que 
avidamente procuram a 
sathfaç!lo dos sentidos. 
Londres reser .. ·a cspecla· 
culos incomparavcls. ~ao 
ldC!' suppôr que tudo. 
n'essa cidade, que é a 
caplt..'\\ do mundo. tenha a 
gravidade hieratica e or· 
gulhosa de uma poinpa 
hirta, cm harmonia com 
a morg-uc altiva do põ"º 
inglez. 

\'inde c-omm i~O an 
Al4ti,,./wa, írequen1adore1 
extasiados do J/0Nli1t kou· 
gt, das Folirs·Bo·gt1ts e 
da Cig-nk. Quereis ter 
cm Londres· essa atntos· 
phera de voluptuosidade, 
essa alegria discretamcn· 
te libertina, esse ambltn · 
te de luxo que .. ·os cxcl· 
tam e atordôam em Pari•; 
Comprae por tres 1hel· 
llngs um /mtlâl de bal· 
ca.o, segui-me peio cor- ~ 
redor tapetado, morno 
como uma estufa, onde · 
creados que parecem ter 
servido no castello de um J.. 
l•ni vos abrem, solllcl· /J 
tos. a.s portas de crystat' • 
subl commigo as escadas .._ .• 
sumptuosas e vinde as· ·· :\ 
slstlr, no conforto de 
uma poltrona de tribuna 
real, entre mulheres do· 
cotadas, adornadas como 
ldolos, de labios onde 
hrUha o expleodor attl· 
ndal do CMl!lim. de olhos 
ampliados pe1o .,,.aq11illa· 
K< -exactamentc como 
cm Paris!-a um cspc· 
ctaculo que a JJ011/i11 Ro11· 
Kt, com loda a sua co· 
horte de mundanas e de 
viciosas, nào po· 
de proporcionar-

vos rom írequenda. Vinde vêr dan\ar 
a formosa l..eonora n'este bailado -
fceria. a que chamaram Fr•ilta por a sua 
acçao de prodlglos eoreographlco• se 
desen~·olver sobre a these de ser a val· 
dadc e o luxo que govero3m o cora
ção da mulher. Que importa porém a 
philosophla de um bailado, que elle 

seja a rcpre4ientaç.ão rnimlC'a 
do poder da vaidade sobre 

e estamos na 
época barbaia do 
bronze. 1"emina 
é a ra\nha da 
lribu. Todos os 

~C::'i';f~, chefes csuo perdidos de 

l'• .oyo uec-h. 
do bai.bdo 

amor pela sua belleza e 
ella propõe, para resol· 
,·e:- o amoroso liti~o 
entre 01 seus pretenden· 
tes. que se realise um 
torneio. a cujo vencedor 
ella d:,rá a sua m?lo. 
Mas terminado o torneio, 
já quando Femina 1>er· 
tcoee ao vencedor, o 
Espirlto da Yaidade, 
encarnado n'um mancc· 
bo que rcf'Tessa da caça 
ca"cJ.:ado de tropheu1 
venatorioa, ofTerecf'l· lhc 
os despojos magnihcos 
da caf;a, estende a seus 
pés as l>elics macias dos 
ut101 e as pclles mos
queadas dos leopardos. 
que ella acceita. re~ei· 
tando cm troca das da· 
vidas opimas o amor 
Ideal do triumphador. 

K o deslumbramento 
scenographico a scende 
gradun1mente, attin~e no 
terceiro quadro um ex· 
plendor deii ante. de 

:Ub'::!e~~~~~i~~: 
ç20 alt()n. n·um templo 
assyrlo. cm cujo scena· 
rio estupendo evolutem 
clncoenta bailarinas e 
uma romparsaria vesli· 
da de olro, de brocado, 
de purpura e de seda . . t O summo·sac-erdote esl!1 

;. ~ enamorado da sacecdo · 
_,,...,,,.,.,.,:..,y~ lisa ~·emlna, que lhe re· 

t: gelta o amor. Entra eo· 
l!lo no templo o Espiri· 
to da Vaidade, disfar· 
çado n•um principc. que 
vem offerccer ás dlvln· 
dadcs um thesoiro de 
joias e um jardim de 
nttres . .Mas a sua gene· 
rosa piedade é apenas 
um artificio. E" â Feml· 
oa que clle traz as pe· 
drarlas e as Oôres; e 
Femtna, fascinada. a1>
proxima-se. estende as 

mãos para o lhe· 
soiro. Interp{•C· 
se o sacerdote, 

o proprlo amor ou que ellc nrlo te· 
nha siqnlficação alguma, se parn o 
que Ides vGr n?\o vos pedimos con· 
centraçôes de pcnsa1nento nem ana· 
lnes intellectuaes, mas apenas a 3.t· 
Íeoçao deslumbrada dos sentidos< O 
panno sobe. E' um par<i1disiaco ]ar· 
dim a sccna, tlorido de rosas e de 
lirios. e a que 35 proje<;Ves clectri· 
Cíf.S d!Lo o colorido ,·aporoso de um 
sonho. O Espirito da vaida lo dcs· 
cobre Femina adormecida {, sombra 
de uma ar"órc e acorda-a com um 
ramo de tll"'1res. Mas ella resiste f1! 

suas propostas malignas. Para a ten· 
tar cllc inventa entào a )Ioda e cria 
o primdro crajo de E,·a. feito de 

__,;:2!fll~~'.'.I íolha~~· r:s~i~:rí>r~·.~:<":.~~~:ei<a· 
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fZJ._ ao upirito da teota~:.o. 
~ l\l uda agora o scena1 lo 



que despede o princJpe com o seu se· 
quito e volta a implantar o amor de fe. 
mina. Ella exige como premio dos seus bei· 
jos as joias que adornam o idolo e o padre 
recusa, horrorisado pelo sacrilcgio que Fe. 
mina lhe 1>ropõe. Entretanto, pelas vaso.s 
escadarias que conduzem ao altar, as danças 
das sacerdotisas proseguem, corn mutações 
phantasticas de c1ires, e um banquete oisla· 
co começa onde se exhrbe a semi nudez de 

mulhcreslapidares,como só se vêem nos palcos de LOn· 
dres e de Vienna. Excitado pelas danças, o Sacerdote 
atreve·se a profanar ~ ido lo, sobe os degraus do altar, 
vem lan<;ar ao colo de Fcmina os collares rcsplandes· 
ccntes. ~tas entào as columoas do templo desabam e 
no meio da confusào Femioa foge com o Príncipe, que 
invadcascena com os 
seus soldados. 

E' depois H espa
nha que surge Femi 

r-''ª1'.. 

na é uma gitana. Todas as f 
danças da Andaluzi3$ao bai- ~~':°)> 
ladas n'um scenario que é 'f..,.J 

~ urna maravHha de recunsli· t;;1 
\ \ tui(àO E'omaestroValverde ;\· .. ' . .1.!' 

1 
quem escreve a musica d'es· _[ 

• te quadro de violencla sensual. cm que Femi· :~~ 

1
1 ~ ./-' .' na. tentada pela v.aidadc, :i.caba por acce!tar o \}à 
• J 'A\:::~1 amor de um toureiro, como a Cannen. 1' inal· ~~ 

1 W mente vem a apotheose: o Reino da Moda, on· it" 

~ ~ 
' deascomblnaçõcsdccôres. ofaustodog\larda· 

r~ , 1 roupa. os movimentos da comparsaria, a adcncia das 
/j danças attingcm o maximo do cxplendor e do decorativo. 

E entre a formusura das bailarinas, a beUeza de Lco~ 
nora refulgc como o ·uma noite de estlo refuJge V cnus cn· 
tre as constella(ões. Elia s6. consthue um espectaculo. EnvoJ. 
ta em tunicas lranspartntcs bordadas a palhetas de oiro e pra· 
ta, a que as projeC(i)es electricas dao a lluidez de nevoas lu· 

J minosas, ella parece uma estatua grega animad..'\ de \•ida por 
um milagre dos deuses. para regosijo dos mortaes. Nunca a 
ilna~inaç!'to dos poetas creou uma com par;. vel perfciç~o huma· 
na. De tào bella que é, chega a parecer casta a sua nudez de 
nympha. Todos os deslumbramentos scenicos que se succe· 
dem sào apenas os pretextos decorativos para em·ol\'er n'um 
a1nbiente de sonho aquelle corpo harmonioso da exim;a bai· 
larma. E quando d'essa vis:'lo ideal os olhos se des\'iam para 
o sequilo de füceis amorosas que enchem a galeria do balcao 
cont os seus labios escarJatcs e os seus olhos lubricamente am· 
pliados pelo klol. t• m se a sensaçao de descer do céu á terra, 
do sonho ;t realidade. 

Vinde "êr ao Âlltnmb1n os bailados da l.eonora, frequen· 
tadores embevecidos do Afq11/ti1 Rouge e das Foliu·Btrgtrrs. 

A bcllcza n:lo se refugiou em Paris. attrahida como "bs 
J>ela philosophia libertina do parisiense. Vinde 'êl a a Lon· 
dres: a cidade das magcstosas g1aJ\diosidades. que as nebli· 
nas envolvem como um maillbl en"olve a plutica de uma 
bailarina ... 

1-l.c<111on. e B1ito1 n~ a;nmdc b:i.il:i.do 
:-Uril rauo do bailado Fe"''"ª por 1.ccmor:i 

P. ::\. 





A bandeira d 'um povo parece ser a 
sua propria alma a agitar-se nos espa

ços. Commovee suhj1.1ga; não ó apenas um sym· 
bo1o; é uma vida que pal1)ita ao ventl), que on

dula sobre as llOssas cabeças como um incitamento e co
mo uma dereza. 

Os cavallcíros portuguczes com as suas signas bran
ca~. onde sangra\•am as quinas. Hbert;;1ram o torr:lo min· 

>-~ 
guado da patria e á sua sombra sagraram Affon· 
so Henriques. Foi essa bandeira t~o simples que 

f ~ assistiu ;', lôrmaçao do paiz; foi em volta d'e11a 
N ~ <1ue se uniram os batalhadores, os guen<:itos o 

~ ~ 
povo. nas horas das guerras contra os mOtJrOs, 
no Salado, por fim em Aljubarrota. 

N'a pôpa das caràvellas ousadas que iam á des · 

~~ 
{l ~ coberta. a traçarem com as suas quilhas a le-
~ gend:-t heroica de Portugal nos nrnres. ftuctua· 

va essa bandeira com a cruz vermelha bem 
espalmada como n"um arroubo de 
fé. A Africa lencbrosa viu-a passar; 
a 1nysteriosa Ind ia viu·a ondular. 
nas suas fortalezas. entrar triumphan· 
te por toda a parte entre as hostes 
dos mais audazes c;;ivalleiros do mun· 

do. 
Passaram as épocas e vciu 

a deca<lcncia; essa 
bandeira deixou de 
ser victoriosa mas 
ficou sempre querida 

mais 0\.1 

menos mo
dificada, 

; ..i 1 



1 - O apil.lo d(' 11•111• 
,\u1.t Can1Ulo dif('ttj)I •la ("t t 

do:uioi Nacfona1 
d!uaíndo OJ. trab:dhM 1tf' conft· 

~lo da Nodtlu 

J-Oulro a.pc..::to •IA tJll\clna dt batadctn.1 
4-A baoddra tal Ct>ln<l • fil"ll'<:t•"• lunqudr 

\Clkhh dt lltnnhtl) 

suas restas durante a monarchia arvoravam a 
bandeira '·erdc e cnornada. Era con10 o ,,.m. 
bolo da esperança cm derramar todo o :4-Cu 
nn11Ue pela liberdade. 

\lo.ando foi neceuario escolher dcfinhlva· 
mente a nova bandeira nacional houve dlscu1· 
1Uu apaixonadas. 

Junqueiro. na sua ~ 
llnguagem d'oiro.~c· (\::. --=--=-=6\!=:!o:::=::::!.:::i 
fendera o azul e bran· 

co, a côr do mar, a côr da 
pureza como explicou: Theo· 
philo com a 1t1a s.apieocia, 
com a 1ua trudlç~o. de<:la· 
rava se pelo encaraado e 
verde. as ct•rcs que foram 
an·oradu na rotunda da A ,.e. 
nida desde a noite da pri· 
melra bat'11ha ~la Republica. 

foi cnt..'lo que se encarregou 
uina coinmluao de resolver 
sobre o projecto de bandei· 
ra. Os iro. JoM Chagas, 
Abel Botelho, Columbano, 

Ladislau Parreira e Josc 
Palia compunham essa com· 
miss~ que deu o seu pare· 
ccr cm .\o de no,·embro e 
que se pronunciou pelas cê .. 
rcs cncarnad:. e verde, as 
quacs foram adoptadas até 

que as Constituintes defi· 
~B-~ nith•amcnto res~1vam 
I -./ L sobre o impor· 

.._,.,,.~wr..J1\: ' ~10 1ao1eassump10. 



1 e ,_A m;iin1íf'~lnçA .. do 1'4>,·o clf lho111Ar 
a c11mh1ho do Ttutuo do Pn.ço 11t1df' foi '""1111111rot'11tu <'ti 11\fmtirot 

(lo CO\'trll~ )'IO\'Í•ntln 
/Clkhh dt tltnolid) 
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mcrclo, passaram cm volta 
do monumento dos Res
tauradores onde a bandei · 
n fi, ra ar,·orada, n·uma 
~ndc dcmonstraçao de 
preito. 

Declarou-se dia feria 
do a data do t.0 de dczem· 
bro qL>c anti~amcnle era 
commtmorada como a da 
libcrlaçl'lo de Portugal do ju
~o hespauhol e a~ora é con 
sa~rad11. ao culto da bat\· 
dcira. 

:'\!lo fois<> em J.isboa que 
essas manifestações se rea
hnram Promoveram-se fes· 
••• por todo o pai• desde 
as maiores cidades lts mais 

minusculas aldci ... s marr-.ndo-se 
assim uma nova era de conscitn· 
ciosa ré no futuro da patria sym· 
bolisada no estandarte n ·aquelle '"ª saudado pelo Pº'"º· 

" 



I~ 
.~ 1- A e:::::!:: :/!!:!~~ .. d:,.inlninr 

:i-011 l'ltlnb1u,9 da Marinha e das "n•n· ç•• •t:«bld<IS a bordo dn cruud(lr 
• .U. 'f'Wl.1' ,...,.,, P'(lft major &tnttal da ar111Wa 

no da dA (uta da b&ad-e.ra 





;u1ctor do movimen· 
to de que sahlrla a 
Republica mu julgando fra· 
canada a acç3o que impul. 
slonara suicidou-se exacta· 
mente no momento em que 
"Se caminhava para a \·icto· 
ria. 

O go\•crno pro\·isorio, a 
fim de prestar uma grande 
homc11agem li obra do falle· 
cido deliberou dar o seu no· 
me ao cruzador. o que se 
fez com a maior cerimonia 
no dia i de dezembro dcsti· 
nado ao culto da bandeira. 

O ministro da marinha cm 
sentidas phrascs1 bem como 
os officiaes do comité rC\'O· 
ludonario da armada. enal· 
teceram per ntc a tripu1ac;.:.o 
a obra do almirante Reis. Os 
marinheiros, depois de ouvi· 
rem commo\'ldamcnte as ai· 
locuções soltaram \'i\'aS á re-
1>ublica na occasi3o em que 
ae desccrra\·a a placa onde se 
Inscrevera, como um 
titulo de gloria, o no· 
me do almirante. 

,, 
1 

1-0 tapil»tnnt< u J~ . Carlot da \l.ta •• doos botro« •~ rcr:,o.q· 
ÇJó, falando aos .urf•ht-1.tOS do Af•,,••I# 1(~1· Junto do or•·k>r 

<ttlo os sr-. lt.dlliu Paraln ot \llichado aos S:m.tO'J, 
chelet do n.c»\•inicn10 rh•luclor1.n10 

,_O n1ininro do 1111ci11Gr fabrido i trtpubçJo do Al1tm~111, Rtu 

..J 
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...... norte. Dentro e:n pouco os 
ser"iços eslavam parados ; 
tornavam·~e difficilimas ;:is 
communicaçôcs o que causa· 
va um grande transtorno ao 
commercio e carla ve% os em.· 
pre~ados em 1trl.:1e se uniam 
mais nas suas reivindica<;ôes. 

A d irecçào da companhia 
apelou em~o para o governo 
a fim de resolver a 

grande cnse l"ala\'a· J 
se que ha' ia elcmen· 

~.=....:..~~~~~~~--,--~~~~~ 
~ 

Vm11 1>a-1l&ag~tn de 11Í\'c.'I 
Jl;U:trd11d:l 

J•c.'foJ loóld:tdO!I 

A paralysaçào do movi· 
mento dos caminhos de rer
ro de M inho e Douro causou 
grandes prejuizos á Compa· 
nhia que se viu embaraçada 
para resolver a grande grt· 
-:·e do seu pessoal. Todos 
os empregados. na mais es· 
treita uni:-to , na maio r so lida· 
tiedadc, deliberaram aban· 
dom1r o trabalho e prohlbir 

por :i>iclas as fótmas os 
tran~pones de passa

geiros e mercado
rias nas linhas do 

O c:tul> IN:a1 011dt 
Jt afl,t, rt~.';~~1:,n\ Ot; grt. 

(Clicht• dt Carlos 
Pu~ira C3-rdotl0) 

tos extranhos incitando 
1 

os ,tfré"Jisla.r. e que eram elles 
os· unicos causadores do pro· 
longamento d'aquelle estado 
Je cousas. Ordenou-se um in· 
querito de que foram encarre
gados srs. dr. Duarte Leite e 
AntonioMaría da Sikamasa 
1rrt-Je mantcm-se atrave:i: de 
tudo no mesmo pécontinuan· 
do paralysado todo o movi
mento até que sejam auendi· 
das as prctenc;ões dos~r1vis· 

las. 



1-0 .sr. mioinro do h1tcrlor taJa.11110 AOt .olJ,.dos llA P.t.f"l.•1a do (\iaanel 
1-Na p.arada do 4u.anel: A c:be,:ada do Min1100. d4 ltlllt'nor, •~mp:usltado d'I) coronel 

contmand.anlc do ~&:1n1t'lllO e dou. SAnlot Ta•a1c1. H<:ttUHO 
do tr. mlnlnr., do,, Estru~e!rot 3-0 1.Viva • Rcipul>lic•"' cOft\ que o c.ipell.11:> do re-i1mt1HO 

.. de infllllWia $ fechou o MU dlM;\111•)-{Clichh Oe Beuohell ~ 





() Sal~o da /l/11stra(<lO Porl11,{!1w:n 
hospeda d'cstn vez a obra d'um artista 
estran~elro que é ao mesmo tempo um rc· 
fu~bdo pollúco. 

Au~usto Crotti. pintor que tem corrido 
1>arte da Europa fazendo exposi(õcs da sua 
orh;inal m<tnt"ira. foi um dos fundadores do 
jornal Italiano o Asi11<> que cst:. filiad 
nas avan\~as socia~isw. Duas Vt-LCS a 
justi\a o prcndieu na sua patria em \ irtu· 
de das suas ldéas e por fim o anista cxl· 
lou-se indo pro:urar cm Paris o rcfugto e 
o sustento. 

Installado na grande cidade recomeçou 
os seus traUalhos apresentando n'mna ex· 
posic;:lo um bello retrato de Amilcare \..'l· 
priani, o grande rcvolucionario italiano, 
que duas cidades elegeram deput•do para 
Jhe abrirem a porta do carcerc. A impr•n· 
sa íraoccza foi uoanimc em elogiar esse 
trabalho do pintor assim como 0$ outros 
<JUC cxpoz e que, sendo d"uma maneira toaa 
sua. tectn por vezes um largo cunho de ort· 
ginahdade. 

O critico A. d' Atri escre\·ia o seguinte 
a respeito do artista na bclla rc\•ista l~'lta. 
/ie 11/ustru.· J~' um homem que n!lo tofc. 
ra nenhuma viofcncia íeita ao seu pensa. 
mento. Quer conceba bem ou mal uma obra ella 
é o e.spclho da sua psychologia e dá f1clmcntc a 
imagem do seu pens.amento. Tambem lmp~>C·Sc 
desde lo~o !1 admiroçào do observador 

Um dia mctte-sc-lhc na cabeça ciuc um íulano i: um 
a\·aro sordldo e se a nota da usura nJo apparccc niti· 
damente na tela cllc remedeia tudo com a 1c~cnda. Ou
tra vez n:io via seo3o bunos 
cm volta: entro" no seu ate-~ 
tier e pintou tres cabeças de 
jUO>entos que soo maravi· ~!====--=-========:.!:::="' 

,. 



·' 

lhas. :\lais tarde imprcuionndll 
pela mlscrla e pela falt.1 d'o.,lcio 
<1uc clla origina. lançou na 1cla a 
hgura d'um velho mr-n igo roto 

~ e IUJO conduzido n"um contr::1· 

~ 
te- pela m)o d'uma Ctiança lin· 
'!.1 como os amores.• 

.\<érca do bello retrato de CI· 
prlaot. diz ainda o mesmo cri· 
tko: 

\'lu em Amilcarc Cipriani o va· 
lente re\•olucionario t1ue sobrt\'l\'t :1 
sun êpocu e a ~1 proprlo e (1ue rechn 
a cm do socialismo classico n~t l~u· 
ropa, e tra\"ou a sua fi~ura como a 
vldo d'um lc~o forçado .'1 1hcrcia 
pelo rcno\·amento dos homens e dos 
tempos. :\o rosto fatigado de CI· 
priani lembram admirélxelmente co· 
mo n'um relampag:o, os tres pC· 
riodo1 da sua cxiste.ncia; primei. 
ro o pa tnota. 
depois o agita· 
dor ln1atbíeho, 
no fim o abone· 

rímento da 1ua propria in· 
acti\'idade. J.:m todas as ex· 
f.;Osic;•">es onde concorreu te

ve sempre um logar de dest..i.qlle 
mareado pelas narrtnh-as do:- cri· 
ticos cl'art<". 

Em Trieste o nlunklpio com· 
prou o retrato de Caponi. traba
lho do artista. para o tn\'lar ao ri· 
quis.simo mu!t"u de Re,·ohctla. Gus· 
ta\·e.Geotfror, o illuatrc crhico fran
ce.c. escre\"la no /1;.,,,-,,,,/: 

Conh""da o artista itallano Au 
gosto Crotti simple•mente ;><>r ter 

falado d'elle cnm os seus col· 
le~as. Foi para 1nlm uma rcve· 
la\·!\o vêr a su;1 ob1n. Os qua
dros a postei 1o pintor Crotti 
revelam a •ua personalidade 
na -:.-en.•t sem par nos retratos, 
na e"ubcrancia do colorido 
que não •e encontra cm ne
nhum dos nossos patlellistas 
romo Carricz. Uelleu
$C. Gu rande ~cevola e 

Leandre que 
indhcutivel. 

l'>v1t111, patt~I cl~ CtMll 



mente sb.o mestres n'este genero 
d'artc. 

Mais :ãbaixo o mesmo escriptor 
continúa: 

Crotti nào é da escola hnpres· 
sionista porque o desenho. apel.ar 
de nervoso, é bom e correctissi· 
mo, n~o se póde dizer que seja 
c1assico pois se marca bem a sua 

maneira rebelde e é dos mais pcssoaes 
dos ;>astcllistas do no$so Salon. 

Realmente é assim . A sua obra tem 
alguma coisa de muito pessoal, que dá 
á primeira vista uma impressao extra· 
nha imposta em todas aqu.ellas telas so· 
bretudo nos retratos entre os quacs se 
destaca o do artista. 

No Brazil tambem o distincto pintor 
causou scnsaça.o como ~e pôde vêr pelo 
relato dos jomacs. O Estado de S. 
Paulo publicava o s4g:uinte ácérca dos 
seus trnbalhos: 

o sr. Crotti e sobretudo um artista 
original: tem uma maneira propria pos· 

sue um. colorido rico e que se 
por ve1.cs se torna estranho para 
o leigo ronqulsla o obser"ador. 
aind.a que o nào convença de 
todo. 

A cabeça da 111idin, llc que e.> 
artista expõe tambem no ~a.Ião 
da 11/:Jutrn(llt> Porlu~Ut'::a, e que 
é uma das suas mais lnteressan· 
tes obras, mereceu ao critico d<> 
mesmo jornal a segujntc aprecia· 
çào: 

N'aquelle retrate. está coo.sub· 
stanciado o typo em que 
todos que frequentam o 
txmln•nrd reconhecem logo 
um rosto que lhes é fami· 
liar. 

E' porque Crotti n 'a· 
quella cabeça tratada com 
mào d'arlista reproduziu 
n!lo s6 a physionomia da 

parisiense tuas tam
bem o seu espiri-

'j 



jcno.• 
Em Paris txpôt no Sal!lo 

dos Amigos tias .\nes dols 
rctratQS de mulher que mcrc• 
c::cram clo~1os e o'ou,ra1 ex· 
posições trabalhos a que 

Gcotlro.' com tanto c10êtO IC' rt"e· 
riu . 

. \ 71"iln11tt1 llalh11a trata·o d"esu 
r.·.rma: 

A produ~·çào pillorcsca de ('rotti é 
quente. ori~inal. ncn·ou como o seu 
temperamento. todos os seus quadros 
tcem superioridade. rcprodu1cm 1':t.· 
biamente um estado d'ahna que na 
realidade atra\·euam. 

E' este o segredo da sua arte, livre 
e rebelde. que n~o C( 1rtc1poudtndo a 
nenhuma escola o condu1iu .í vh 1orlõ1, 
Um retrato de Crottl n~o é npcnas 
um retrato ~ um (1uadro no vcrdadcl · 
ro sentido da palavra . 

.F'ala tambc)it;;tt com cnthu~Ja1'mo <l'U· 

"""""";'"W~ 

~"'·~-::?t& ~f&'"' :-~~ tJ.?,..~· 

~~~~~ 

miada no $al:to d'Outomno de Paris e 
d'outros quadros do artista com as se. 
;uintes pala,·ras: 

C<•mo todos os ''cr~ladeiros artistas 
consdos do seu valor. n!\O disse 3lnda a 
!ua ultima palana em ane: o seu 
labor é um esrudo que lhe abre no· 
\'OS honsootes, no,·os cfltitos. e um 
futuro cheio de gloria. 

Eis como os crilicos e os jor· 
nalistas estrangeiros apreciaram o 
original e singular pintor, o dC\'O· 
wdo amigo da sua patria cujos 
trabalhos estào expostos no $al3o 
da llh1slra(tlO Por/11.flll':.a. 

Crotll~~tudti a J)btt'l po1 ('1l~ 
mttmo 





~· 

~
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sedento de camhici. ; , 
nas que d'clle qul· é.>, 

zeram fazer. Conduiia os ~·~~ 
homens á 1norte n'uma fa. ~
talidade. levado por um 
destino. transíotma\'a em 
lagos de saogueira os cam· 
[>OS d• Europa mas commo· 
via-se como se acordasse 
do seu grande sonho doml· 
nador no fim das batalhas 
para se tornar humano. Era 
uma aguia descendo das 
a1tu1a!:. 
~a ,·e~pera d' Auster 

jlll 

•, litz o imperadorolhan· 
do o vasto campo que 
lhe daria a posse de 
Vlcnna, d'onde aonos 
de1>ois devi a partir 
mna archi·duqucza pa 
ra oartllhar o seu leito. 
fatiava serenamente aos 
seus regimentos n'uma 
antevisao genial do que 
seria esse maravilho· 
so combate. la·lhesdi · 
zendo, n'aquella noite 
fr a de dezembro, que 
as suas posições eram 

Ó llW('N~I /AJJ~I' e""'k""~ 
do"" Jl'11.rn11N 

quadro d~ Cuido Slpist~ 

form idavc is e que 
quando o inimigo qui
zcsse cercar a direita 
do exercito Jhc aprc
sentariaJn o flanco pa· 
ra a derrota. Disse e 
passou lentamente 
diante dos soldados 
que para o festejarem 
aheavam as bavonetas 
onde tinham amarrado 
fci:<es de palha acessos 



n·uma lllu• 
mina~:to bl· 
:tarra. De sctcn· 
ta mil hOCC<l'I 
sahia o grito 
retumbante de 
viva o impcrn· 
dor. l.!lem bal· 
xo os russos e 
os aus1rlaco1, 
diante d'aqucl. 
1 .. fogos advl. 
nhavam as i·O 
1içVes; os ~e· 
neracs Irante· 
z.cs entravam a 
ter maus pre
sados e N'aJ'>"· 
leà•> grave. cal· 
mo, sereno, p~sn.va para a sua tenda de c~m 
panha 

Amanheceu. Er.1. pardo o ceu: os e:<ercitos 
csta\·am em Unha de batal~.a. De repente os 
russos começaram a sua marcha cxartamcntc 
como o imperador 
previra. hllc cstt\Va 
a vVl·os avançar com 
um brilho cxtranho 
nos olhos e de roda 
Soult, )lurat, Lan· 
nes, uma ala ~ri· 
lhantc de offidacs 
esperava o 1igna l 
de começar o rom· 
bate. A neblina den· 
sa foi .a.quec ldi. tor· 
nou·s~ rosada e rom· 
peu o 101. :"apole!lo 
deu uma ordem . os 
geoeraes partlram 
n'uma galopada para 
arrastaram as suas 
divisões. Os solda· 
dos íatlam prodi~los 
e pela tarde aquellcs 
setenta mil íranco· 
zes que se dcíron· 
tavam conua novcn· 
ta mil russos e aus· 
triacos, tinl.am aprl 
sionado vinte rnll 
soldados inlml~os e 
tomado cento e ol· 
tenta peças etc arti· 
lharia .. \ camlhc-na 
f'ôra enorme, :\iro· 
·~º \'Cndo 01 TUllOI 
<!lante do1 la;:o1 gc· 

ohn 
gou 01arc 

cuar ao mesmo 
tempo que <JUC· 
bra\'a a tiros dr 
artilhada 01 hlo· 
<os de gelo. l'I· 
caram all vinte 
mil homt'nl !~ 
luz lirllhantc do 
sol <l' A usterlltr . 
AlcxanJrc da 
Ru'5lo eolmpe· 
rador d'.\u1tria 
csta\'am aterra· 

<>•. f. :"apo· 
le:&o íalb\·a H · 
~im d'eua cc· 
1, beruma bata· 

lh..t a que os soldados C'hamar"'m il dos ires 
hn1leradores: 

f~ ;\unca um campo de batalha íoi mais hQr• 
(/ - rlvel. Do meio dos lagos immcnsos satm atn· 

d3 os gritos de milhares de homens que n:.•l 
se p~1dcm soccorrcr. 
O coraç~o •angra. 
Possa tanto unguc 
vertido, possam tan 
ta$ desgra~as, rcc;l· 
hir emhm sobre H 
pcrfidias insularei 
que 35 cau~aram. 

Era assim que ellc 
sentia depois dn 
camificin;.:~. in,.tru· 
mcnto do destino 
que parecia batalhar 
n'um ~onho sem pc· 
zarcs. nm dôre1 para 
ao 3.<"ordar JOtTrer 
terrh e1mente no lt."u 
coraç3o atrectlvo. 

.-\ baLJ1lha d'~:ylau 
foi tambcm das mal1 
te:rivcis .. \ ne\'C da 
Polonia firou verme
lha por tanto !l:tnguc 
espalhado. 

lmperturba,·clmcn· 
te o ~rande ~cneral 
t-st3\'a no melo da 
sua brilhante RUarda 
junto ao cemherto. 
no alto da "·tlla. ~t"· 

vava ; f.nia um 
tempo horr1\·t"I e 
os NSS<'S do «e· 
nerali!nmo Rcn· 

1-( M.4 Nula "'u Co thMU "' 1V1•N•"' ''"''"''" n•1Nlo1•Ji<1 

1- 0 •111::..,':.,q!l't,~·.,~,~~'1!: ~~ .. ~~·-~;·.,~~~','!"de l~•ln•e 



ni ngse n. arrasta· 
dos pelos seus bra
vos officiaes, nào 
recua\·am diante da 
fuzi la ria franceza. 
d'aquelle tirot eio 
tremendo que lhe 
disparavam .. .\. arti · 
lharia ralhava nos 
cerros, uma fuma 
racla negra enchia 
o espaço, ouvia
se a marcha pesa· 
da do inimigo na 
sua avançada. De 
subito Mural, com 
o seu uniforme bi
zarro, costurado a 
oiro, mandou avan
çar a ca\·allaria e 
lá foi elle proprio, 
como um demonio, 
atirar vinte esqua
clrões de couracei. 

tinua\•a impertur
ba,•elmente entre a 
sua ~uarda, á som. 
bra das bandeiras 
onde as aguias ele 
oiro eram bem as 
aves de presa e 
de rapina. Auge. 
rcau licára feFido. 
Lrpic corria com 
os seus granadei
ros para o seio d~ 
outra ala inimiga . 
O canhoneio era 
fortissimo, terri · 
v e 1 , devastador. 
Quarenta mil mor
tos ficavam no cam
po: a neve era um 
1 e n ç o l vermelho, 
extenso, infinito . 
Perdera a sua c6r 
cl'arminho: parecia 
srn1bol isar o do
mínio da purpura 
imperial quando o 
dia c o meçou a 
raiar. 

X a planicie ge 
lada aquelles mi· 
lhares de homens 
mortos, uniformes 

1- 0mr ec11.1:a do; de ''"ssa1</;, quadro de Lalauze i - .\".,polnio em .llare11.1;0, quadro de Perbo)re 



('('(---~~) --=,...--~ ~/Y-.-
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írance1es e ru .. sos co11tund1do1. as \\ "agram ficou com a lc;;enda 
b «as contorcidas. os olhos a d'vma cpopéa íormida,·cl. l ~m pe. 
ditcrcm o que k·ra a horrl\'CI ago· ças de anilhana, sob o commando 
nla, eram uma acrusaç3o formida· de Laurl:aoo, attoa"·am C'S aru e 

~-- \'d. Os c-a\'allos j;.11:l<tm para ,h f.u:lam cahlr os soldados do archi· 
como abatidos n 'um m:uadouro; du~uo Carlos. 

ca11h1"lc1 desmontados, carros abandonados. tudo h.ra umn hecatombe: "intc mil mortos de 
iuo, com os gemidos, com o <'ttro lnncln:mte cnda exercito jaziam no plalno. "lntc mil pri· 
da' di"1rcs, ao luar dos inccndfos t!as aldeias alonelros austriacos, entre os quaes lnm muitns 
visinhas. dcstac;mdO·se no ,·crrnclho tia M'VC, reridos, camiohavarn para o acampamento íran· 
obrii;tou N;:tpolc:'io a dizer: cez. O Imperador d"Au:trla. do alto do seu 

•f.stc eapcctac-ulo é !eito para i111plrar aos torrc!lo. vira a derrota e cn' i:ua um parlamtn· 
príndpea o amor da paz e o horror da tu~rra. la.ri•:>. Uess1éres estava ferido. RcpetlJ.·SC o 

<is marcc:haes ouviram.n'o ern 1llendo nm horror de stmprc que aquelle sold:ado coroado 
o comprchcndcrem; e ~lle ficou entre os 'e· chegava ~s portas d'uma cidade com a sua 
lho• J;:ranadclros. a m!\o oo J>e1to, os olho" t1· guard:. 
xos n'aquclla dt'\'a~taç3o como se 11:.0 ;u rcdi· ~f< , E c11e atra\'CSSa\-a agora o c"mpo a ca,·a11o. 
lasse ainda ser O SCl: auctor C o a1hit10 d'CS• I \ ~ ~ trtlle C p-cm:ativo, olha\'a para a ditcha C J'>ara 
•a paz qtac 1c'1 ôtJtOrn. a1>t'1s a chadna lhe recor· r . a c14uerda e via a dcsolaç!lo. Alguns forJdos 
da\'a, tinhan collocado lcnçott m1s banmetas e cr· 

A 1uo gloria era irnmensa: otluscílrn :t do L ~~ ·'? / \ gui;un ·n'aa como n'uma saudaç:"to; 'outro• lcvan· 
panado, sum ira a de Ann ibal e n de t'csar~ o '".;;. ) la\'am u c~beças e soltan11n o u·u \·h•a ao 
seu notn" rcboa\'a poi toda a terra. o seu po - ,-.: ~ '..i ~ ~ impc1.,dor no cstcrtor da :-igcmia. Nilo poude 
der era immenso, qua$i di\'ino: a Frnnç.t ado· t \, ' contcr·$C e nos :;.cus ollios ltu·tc a amargura, 
ta\'a·o apesar de lhe tirar os rilhos para os lc- • \ \ no !lC'\l ro~to espalhou-se a :-.n;:u11ia. 
'ªr á morte e ellc propno se horrorisa.\a da ... ' \>. l"m cspec1aculo C<immo\'C"ntci e cxtr41tiho foi 
Slla obra, ao C'S· / 

1 "'\ J I \) a 1norte de l>uroc. 
cre,cr '• lm~ra· /\' ."(t.! f..11(1 n~o hcou 
trP d91' dias de· .- --......-- - _JJ: ~·J.;..! fl'una i:randc ba· 
pois da '"ctoria: ulha immonal, foi 

~ ste r0tmpo Cl'I· at~ n sua motte 
Lt coberto de mor- que deu rc1w11u· ao 
tcs e de feridos. comhalt· elo Rei· 
Xno é o mn1s hei · chenl1ólth. O ma· 
lo nspccto dn ,;uer· rcdml fnl nttingi· 
rn; solftc·SC, a alma d("I 1>0r uma bala. 
opprlmo·fe ao \'~t cahlu, fü;ou Cl.anl· 
t.mtas ,·ic.:timas. me dl.uue dos sol-



dadus aterrados. Lc· 
varam·no em braços 
para a sua tenda: con· 
dnua\·~m a galopar 01 
esquadrões, lluctua\·am 
as bandeiras: o impe· 
rad'lr seguia atra\'C1. 
do seu o~ulo esse com· 
bolle quandv lhe vie· 
rarn d l1.cr <tue o 1na· 

jO'J 

ferido 
gravemente. 

Largou tudo: che
gou ao leho do ag ').. 
n1sante, conte.mplou·o 
durante uns instantes. 
aterrado ao ouvi1·o pe· 
dlr opio Pª'ª acabar 
mais da1>rcssa. Depois 
bnlxuu·se pa1a c llc, 
aper tou·lhe a mão, 
olhou-o ainda uma vez. 
:sttarrou-se ao braço de 
Coulalncourt e sahiu 
soluçando: 

- t-:• horrivel ! E' 
horrlvcl ! Meu pobre 



cxtranhas que mui· 
taS vezes n~o se re· 
6ec• iam no seu ros
to de bronze, nos seus 
olhos sclntJlhmtes e 
dominadores como 
os das agulas. 

Na batalha d'Ess· 
ling. Lanncs duque 
de :.'>lontebello, o vlo· 
lento general que 
tantas cousallÇ abn.i· 
ptas dis!'cra ao prin· . ~ . ~~~-~ 

o -''•-· t-M1.J 1 "' Mt11n100. 1 ~;r~ ~ 1 Xapoleão todos os ~~f:1[>e~:a::an~~l:o; 
qu11q de ll~•n Moue .. \f tarde o 1a "'êr ao hospital imprO\ tudo, 

)t 1 Peosav.- apenas n"eUe, já esquecera aq•1el· 
meçouaucrc,·eroseguante: Aquijaz ..,~,\w la bella victoria e ao \0 êl-o morto.ª"ªº" 
o gene ai Duroc. duque de Fnoul, gran· 1 < ~,; ç-a,·a para o seu corpo. debruça,·a-se a btt· 
<lema••· hal de palaclo do imperador x.. ~. r~ jal o •• encher-lhe de lagrimas o rosto trio. 

poleão, (crido gloriosamente por uma bala e morto •• Que perda para a França e para mim-disse 
nos braços do Imperador seu amigo. o imperador 

Juntou-lhe uma ordem para se comprar um ter· Bcrthlcr procurava affastat-o d'ali e cite n1o 
rcno cm Mokeisdon afim de se erguer o monumen· queria retirar-se. FicO\l durante uma hora. ~.m 
to ao marechal. roda o estado maior da-lhe as lagr1mas e a com· 

Grave e cabtsbal:<o, muito palHdo. o impera· 
dor entrCROU os dois papeis a Berthier sem pro· 

nuncl.ir uma palavra. 
Sentia profundamente aquella mone CO· 

mo de reato se compungira sempre depois 
dos combates. O gemo das batalhas 
coino todos os gcnios roçava pelo dt· 
vlno mas no íuodo era bem huma· 
no. tiJ. Xã<> era u1n 1mperturba,·el como mui· 

~~ tos o qullf'ram Cazcr.: tinha commõ(õts 



~9)~~11 
~ ~l,\es, se mostra· 

Í 
va stnn\·et ao 

mal que íaiia. :"a· 
pole3o, o frio lnscn· 
,1 ... ct, o hômcm que 
\\'alter Scotl acha· 
va tcrrivel e (;old· 
srhmlth um mons· 
tto com lcto era um 
affectivo. P.usava na 
terra como um tur· 
blllin.o; gerava. heca· 
tomhcs; cm. o ho· 
rncm dos tlagellos. 
!Java batalhas como 
Deus mand;_' 01 ca· 

~
~ . ~ ---- taclnmo1.Eraodes· 
iJ.~ tino. Depois apieda· 
~ ''a-se e do fundo da 

~~:\ ~<! d!os tle ,\foscou repelliam os iolda· sua alma de corso supersticioso •dnha o J>eAr. 
-~&.,~ '"-.. I dos. um rasto de cadu·cres fica,· a as mostras d'affecth·id•de. 

~ 
'.. \ desde os campos russos até .A-. lron· Em santa Helena. já bem doente. 1onhando com a 
k"\ tdras francczas. morte p.ara brc,·e. dizia n'uma rec<>rdaç!\o dos seus ge-

v(·~ 1, .\ nc..-edc Berczinacmpana,•a o sol ncracs que ... ira morrer e a quem causara a morte. 

1 
• .,,' d',\usterlitz: a aguia molhava as pen· .\'ou ;untar-me a Klcber. Dcsah 1.annes. ~las· 
,~ nas nas ~elclras e ia habitar nospa1 sena, Bessiêrcs, Duroc, Xey? \'ir!lo ao meu cncon· 

{ '<ft ~ mos de terra da ilha d'Elha cmquan· tro, scntlr3o uma vez ainda a embriague• do gloria 
.. r'/ç to nao lhe da\•am por throno uma humana. l''altanmos do que fizemos juntos, convcr· 
. 1~ escarpa; mas um dia bateu de novo saremos de gucnas com Cc1ar, Turcm~c e Frcdrti· 
"' " o.1s aias. n'um ephcincro vt'10 de cem co o Grnnde, se lá em cima como c{1 na terra n!lo 

tJ dias que mais foram uma agonia do houver o receio de vêr tantos mll•HU'CI juntos. 

? 
que uma gloria e por fim foi ser N:ao era o remorso; era a saudade <luc o ía:r.in all\· 

~
t. •. mortalmente ferida em Waterloo. F. da n1urmurar na agonia: 

sempre ao acordar dos seus ahancl Meu hlho, o exercilo, Dcsaix ... 
r .n sonhos. ao baixat !t realidade. }+~ com o pensa1ncnto das e-ousas amadas 

,,- cnc soldado coroado que pareda mo.rtu o genio das batalhas. Soceg""ª a @ 
,_,,- qucr~r dcspo\·oar o mundo com as ter:a: a aguia n~o beberia mais sangue. n3o 
~2" J:••s batalhas. em que cabiam le· dllaccra1i• mais cadaveres. ~"t r: -'.' 

" - ====--- u~ x-~ \ 
~ ) 



lllustra~.tlo Por1ugur1n 

Grande 
revolução! 

Completa nowidade ~:~",t;:r:~:~~::: r~~ 
cor1e1 r1cm c1Iu1, mmc• d1"ufl ... t111 . R1t• 1tnn
d11 nOvidlldt' M\ 111 C'l\COlltrl •• O••• 8/m
plelt de Wcycltlll'I, 1UN:C1• t Ma.chi"•• l•ll•n· 
tH de J. Ca..lc-llO füam:o. rua ele Sum> A111Jo, ,,.JA e rua do SC1«oun, JJ•R. flndl't~o •el<
cnpbico o1Sim~lu .. , T•kphcw.1e "''" 

8revtJMfltll' •.vo cat1.1ofo, 

§@@@~~@@@§ 

~ok~ ingl~z 
PARA COZINHA 

O ma.is economico 
R. CONCEIÇJO, 125. 2 . • 

·1 1u.1U~llONR 1789 

§@'§@§@@~~@@~@ 

00"""PRE""" A.a 

Seda.s Suissa.s 
l'•~•m •• •moetr•• d•• no.a-••• Sed•.• ltornd•d .. d• 

.,.,.,, • .,., •• d• .,.,.~ • •• ,. • 

.,,.•tido•• bl#a••• 01.,,.,,.1. o,.. • .,,., .,,,..,., 
Mofre, e,.,,.. de Ohltte, '°"" 
larlíl•, M1M1 ... l/we lt0t11t.dtlar
tvta :a par11r Jc fr. l ,tl o hll'&ro • .,,. ttt&o. hranto t' to.'•r •~ttm tomo •• 

i:::: !h:.~~~~r:.'!':tr ... ":-:t.: 
\'tndtmos 111 nou.11 ttdu 1r10i11• 

Udu ~lldH. dl,..ot•menl• ••• 
parllcul•,..• • frano•• ti• 
1JO.r!• a domicilio. 

Scbwe1zer & C.0 

Lucerne E 11 (Suiaaa ' 
FnrM(eocioru 

d• C6'te Rf'll 

Agencia de e VIAGENS 

ERNST GEORGE 
SUOOESSO All!:S 

Vendo de bilhete• de paaa agem em vapo1•ea e oamlnhoa de ferro para todaa 
, .. , purte• do mundo sem ;.ugmento no• preço•. Vlogena oirculatorla a a pre9oa 

r e dualdoa na Fran9a, ltalla, Sulaao, Allemanha, Auatria, eto. 

tllagens ao EB!Jplo e no Nilo. 
tllagens de recreio no Medlterraneo e ao Cabo Norte 

Cheques de viagem. subsutuindo van13Josamente as cartas de credito. 
Cheques para boteis. 

RUA BELLA DA RAINHA. 8 - LISBOA 

(!) V iagens t:>ar""ati e sirnas G 
á TERRA SANTA 

Ourivesaria "CHRISTOFLE" 
F a brica só uma Qualidade ~ 

Para 0~1-~!7!!:'!s~ Marca ~ 
e lambem o nome @RR1ifõfiIJ em cada objeeto. 

PARA ENCADERNAR A 

lliustração Portugueza 
Já e:stlo a ,·tnda boni1a' capu em 

perca1ine de ph~nt~ .. i.a i•r.t encadtm;u 
o primeiro ~mntre d'e,te anno dl 
ll/111/"1(40 PO't"t•pt:a. l'rC'(O J6o rél ... 
Tambem ha, ao m~mo preço. apa' 
para os semestres. anteriores. 1':m Ll· .. e 
para quaJqucr ponto a qutm u rc-qu1· 
s;itar. A import.ancia póde :t-er rtmf:'ll1· 
da cm vaJt do corttio ou <1.c-ll°"' til\ 
C.'lrt3 regista~a. Cada ca1M ,·~e Rt'Om
panhada do mdice e frontc1'p1c10A rh· 
J.."eelivos. 

Administração do SECULO 
L.ISBOA 



.... ~.'.!~~~~.i:::.~~ ... ~?.~.1.~~::~.1.~:~:~ .......................................................................... ,_, ................................. , ................................................................. ~.~ .. ~~~.i.~ .. . 
O passado, presente e futuro revelado pela mais celebre 

cblromante e pbyslonomlsta da Europa 
:!~r bonita é muito! 

Agradar é tudo! 
IYIAC>AIYIE 

Brouillard 
o~ Frl••do.1'$• Elootrlco • d• 

Wo•I trnn,form:11n por çom11IN4 o tos· 
in 1b mulh,.rl V1n:t ub..-ç..s llf'tn lrh;acl:i 
r11-1111:i. a •ll"'ntllo :IOl nrnlon>s lndlff"e· 
"'111t•sl (J, Frl•adoro• Eloc trlcoo 
d o Wo• I <1'•C1 in•h,p1'1h:1.,·d· l'IU lodo o 

t~:!~ª~u ~:1~11.rt~, :·!'be1~1~º~.;1!1~"~ 
~~,,~, ~~t.~\'!~1n~~~;:~11 n~1~~·~·.w~''!tc~õj.~; 
~1~:~ ~1~1:~ft~r0n~~;:;:;~~~u1c1d11de clue 

l'~o; !5 f1 l ..... t.1or~·.$ (i.JJ rs. Corrieto 
G.iJ rfh. 

~~ Sabonete Verbena ~i~ ~ob~1~1"/i~: . ~'\ ~::1~1~ (:~~r'~i!h~l~~I~:~ mt1~lo. Preço 

Pastilhas Quentin !;:'.!~:~~~· J~~~~~~~r.·:~oW!~.(&~~:~~ºrs~ 

1111 o r:i~·Julo fl o rrrwni.e " prcdls o 
1111uro, Nm vtr:irl111)11c> ~ tlll'lldcz: "1n
CCION!ll\'•-I Nn \:Hlclnlo'I. Ptlo ('.(lUclG 
qut' kz <b,. ~clf'ndll~. d1lromandU.(ht0· 
n<>loi:I~ t phMc1lo~fa l' ptb' appllca~ 
p1;11Urt1ori; dJI,. 111\'0rfa~ di· G:i.U. l.nxater, 
Dt-~t~rroiti-~. l.nmlu'OU'. d'Arptnllgney, 
rnJ1l:lm" Uro111U:irJ tNn rercorrldo as 
prlru:l1.ar< tltltultf> da t:uro:~ t Am('ri(:l. 
cndt foi adnllnid:i pelo<i numero~os rlkn· 
k" da mais alu CAU1tgorl1, a 1J11('m 
p1tdl ... ~ a q11f'•la do lm1icrlo e 10001 o~ 

aconteclmeato'I qm.• s.e lbe 1egulram. t':ila ro0ttu1tut'1, rron«'l. llU:IM, :.Ue
mlG, ltollano e hl!lspnn1101. IJ! eon~ulw dia.rias 1la<1 ~ 1111 ma~hã AI 11 
da ootkl ('m RU ,ablnete: 43. RUA l)Q C.\IL\10. CJ tsobr('·loja)-Ll::iUO.\. 

A' \tOd!I 1111 

PES"IFVMAAIA lilALS EMÂC> 
Hui do" llietro1elro<. UI Ttle11hOfl6 tH1 

Ot'ro<no J"f'ml: nu" ron~·çl~. 4G, ~.··•:~.-t~f'l'U1U• 1 t91~111 "'-· • -$';1Ô t< ~ r" . ................................................................................................................................................................................................................................................ 

lllelo s eculo d e s a ccesso 

ESTOMAGO 
O Elixir do D• Mialhe 

dt J16paloa coneeottada fu diqerir tudo r .apidameote, 
GASTRALGIAS, OYSPEPSIAS. 

A'Hnda 1m todas 01 Pharmaclat d1 P4rtapt1t do Brall 
Pb.arm.a.clo MlALBE. 8, ruo Favan Paris 

................................................................................................................................................ ............................................................................................... 

li 

1,r O LC E NGLANO 
-----:===i-----

Colossai sortimento de fazendas de Inverno 
Padrões genuinamente lnglezes. Quaildades superiores. Fazendas motlernlsslmas. Rapiôez 

de execução. Acabamento e córte perfeltlsslmos 

Secção de Camisaria Secção de Alfayateria 
S1:cção lie Artigos de Viagem 

Mestre de córte approvado e diplomado pela "Academia Minister• de Londres 
Mandam-se amostras para a provincia e tomam-se encommendas, sem necessidade de provar 

GRANDES ARMAZENS INTERN ACION AES 

O LO ENGLANO 
Rua Augusta esquina da rua de S. Nicolau. Predio todo' LISBOA 

li 

............ ! .................................................................................................................................................................................................................................. . 
Tra.ba.lhos de Zincogra.vura., J?hotogra.vura., Stereotypia., Com-
TIOS.ll"~o e ImT\ress~ o r. ... ,,, .•• nr.s officinO< da llluatr'19ão Portu g u eza , postas ti disposi~i\odo publico r yW ,r ~ executando tOOos os trabalhos que lhe ~'lo coocernentes com inexct"di\'CI per:ci1;;\o. 

ZINCOGRAVURA E PHOTOGRAVURA.-Em zinco simples de i.• qualidade. cobrado ou nickelado. 
Em COBRE,,\ CORES. pelo mais recente processo=o de trichr,,mia. 
p,\R.·\ JORKAES com tramas espcciacs para este genero de trabalhos. STEREOTYPIA de toda a 

especic de composição. Impressão e composic;llo de revistas. mustrações <' jorna.es diarios da t(lr..A· ou da noite. 

Agente em J'aru: C.am11/e Lipman, 26. riu Jl1J(HCJN 
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