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MAOE.MOISELLE OTAVIA STROMP-, uma da.t mats dlatinth t~nniitU. ponugueia.s. 
du,..nt~ um tornrio rita1isado no Spor1fng Club.-1C'IK-J. h ~o.u Lisboa. 30 de Junho de 1913 

_. t r.-...: J. J. ""' ~lLYA \JllA\;A 
Ediior: Jo•t Jot ., n C11.nq 
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II série --Para que· 
=viver?= 

triste. mlsera,·e-t, prcoccu1 ad >, -sem a nM. 
sem alegrias. sem Cellcldódo Quando é Ião 
racll obter FORTUNA, SAUD&. sonn:. 
A.llOR COHRESPONOIDO, GANHAR AOS 
JOGOS E LOTERIAS. pedindo a curiosa bro
chura GH.~TJS do proresS-Or J'KAlO, S~. 
llOL'U'1'11RO /JONKE 110~·11E!lE- PARIS. 

O PASSADO, O PRESENTE lj 
E O FUTURO \ 

llEVELAOO PELA MAIS CELEBllE 
• CH/llOMAN1E 
E- FISIONOMIST~->fiA~EUllÓPA 

Madame BROUILLARD 
Ob. o pusado e o presente e prc 

diz o futuro, com veracidade ~ ra1>i 
dez; é incomparavel em vaticini()S.. 
Pelo estudo que fu da.s cicnciu, 
quirc ma.nem.!, cron .... logia e fisiologi .. 
e pelas aplicatõCS praticas das teo. 
riu oe Oal~ Lavater, Ot$barrollt$, 

~i:U~í1c;j tt~A~~~~/o· um~~~~{ 
~~~ ~~·~~mi~:d;ur"r:S c":.~~c:~ 
dltntes ~a m;iis a~ C;atcgoria. :. 
quem pndissc a queda do lmperio e 
tuel~S 't acontcc1mcntJiS que se lhe 

·c"uiram. fal:1 1 or1uguet, 1-.mc~'. rnxlcz, alcmlo, italiano e hC$panb->I. Oi 
contullU diari:u ~:u. ':lo u* manhã Ji1 li da nvitc cm ku pbinctc: O, RUA 
.O Ll\RMO, d (tobre-lc a - L S~lA. C nsullas 11. Jft()O rs., 2'500e ~rs. 

Tlus1racão PorrÍtl! eza 

MEDALHA DE DURO, EXPOSIÇÂO UNIVERSAL 

PARIS 1roo 

2afomerie EWqif&cfóút? 

~ 
Um 1>crrunw f..;,1·ui's.1110 <Je inexced ível aroma 

n'um rra~l·o muito clcgarHe de crjslal llnlssimu. 
Enrv111rn·se em todo~ as boos 1·a~a5; que vcn· 

dem perr111naria~. r, 

SOIS BAIXA mas podeis cres
cer SETE CENTIMETROS 
em DOIS MEZES. ALEXANDERWERK 

8as1a c••n11a~rnr :"í mh11110!i "ada dia no 
GRAlfDISSEtJ.R. DES
BONNET1 O màlOr de$• 
cobrimento do seculo Pm 
rnate1 la de cultura nsl
u. Pó<Je-s• crescer em 
toda a edttde eomo o pro
,.a a cxoerleocla feltA Pô
rnote a corDOracào Medi
ca t>«Jo Protesitor oesbon-
nel oue tem telto crescer 
tJh·er-sas Pe!'SOU de 40 
anos sete ctntlmetro~ em 
(J•es mf'zes sem droga e 
scrn nenhum cxe ch'lor>c
rti;roso de enrorcnmcnto. 

O 11Parell10 e o método 
completo ~Ao enYlados 
franros •le porte ao doml· 
ctllo cootra remes~n de 
ouarenta Ira COJ'\ dtr:):l• 
dos a MI'. oesoonne1. 4x 
•N). l'.1ubourg Polsson
nli·re, P:irlS (!-'rance-). 

·1 tm1·se ,•endldo e~tc a1lo em Pô tu· 

f1k '!!::~,~~~:,~~g:-J:~•jg~d~Noc:!:·;~~~ 
expllcath·o Ilustrado {em·lado ~rat!s). 

Pedras IJara acendedores 
de METAL .AUER legitimo 

COM PATfNTES DE NVENÇÃO 

AS MELHORES E QUE MAIS CHISPAS FAZEM 
erande sortido de acsndedores e Isqueiros 

~l~~~n~e~~Jl~R~~!AcH "'~., , 

::: .. :.: ~~ ::;t,:. e . 
~l~::~IA n:i~c:~~~.,1~~?: ~·~~,I~~ . . . 
IM. 

,\l!loda-se n n amo$trn 1 

Ptló correlo dts<le c1ut' 
se "º''le n 1mp01 t.'lndn 1 
<lf" ::; r>e~ê1ns. 011 1Nu .. ~ "· 

l)lrllo:'ir IC'l~IR tl COl'n'i' ~ 
ii~•ndencln t1 

E~SE.JIJO-UMl'1ma, .smtba, S." '™<!, 9 
lfESPANffA (Unloo npre1ent(11)"'') 

MAQUINAS E UTENSILIOS DOMESTICOS 
PAR.A CASA E COSINlfA 

Maquina" pau picar carne e tepmes., Sorvctcil a,,, Balanças dt>
mestkas e vara pes.1.r pcss•as, RaJadorH i>Ara 1tmecndoa1 e pio, Mol 
nhot para cafe,t>rcnras ptr..a •Klratos, frut4 e Umõel;, Maquinas pa.ra 
limpar facas, etc. 1~rensu para copiar. de ferro fundido ou forjado. 

ALEXANDERWERK, A. von der Nahmer. Soe, An. Remscheld (AlllllNHI) 
(2.000 Oper~rios e empr:g-t1ú01) 

•. ttllU UI kdu u tlU ·O!U •1 llrn,tas. tllt$lllOI C.Mltslkoi ~ 
Acprcunt•ntc: F. ISSEL-LISBOA 

LIVRARIA CATHOLICA 
fu.bda Jol.'O ftlltcido sr. Jf.lQUllll mo1110 PACUCO 

220, Rua Aususta , 220, ' 

Pertumaria Balsemão 
TELEPHONE ao8g 

Telephone 2777 LISBOA 



J=---,,,.,..--.. 1 LUSTR~Ç?T~ PoRTuGUE.Z~~ 
CRONICAS~: 

E~TR,\1\ CJ•:llW: 
Além cln rlt'1·11n queslilu hulka11ica, 1·cduzid11 

n'ts.e monw n to tL uma cl ~puta d:~ cm·w1s ~o
bre O tOrU~ cl'un\ CadaVPI', do,s grUr.dt ~ ÍH 
elos agitaram •• ... ta semana a c.•01.scienciu .-u . 
ropén.: na ln1thllt•rra, o uPnnamá-~l an•uni·'· 
inevitavel t'f;.tr.c.lalo que Pn\·olveu dois mini"· 
lros e qut' a c.•nmara d1.~ c.·omu1 ~ acalm dt~ 
liquidar p1·udC'ntemente; ua Alemunha, r1 
proibiçUo v io lenta da pt\c:n dt• ll au1>lnuJ11, 
u l8 l::Cn. Loyd (it'•oi·ge e Huh1!-> l ~aac, attm "''li 
jZ'ernl, roram ot·•:~adn~ dt• ~,. lPr npron~itado 
da· sua· ~itun<;•ln de n1inish'1 ... 11ara rnmprar 

~~~: 
e(~.::--~.~ 

c.·om a litt•1·a· 
tm·a polidal, $i)o laojto n hipcr·fantu~ia l' a 
('rudit;1io if,, t rinw, nu~ ~uas fór1na~ mnb c.•on
vulsh·e, 1• rnai~ i111111 t'"'iouunt• ... : por l'111ts:e
j:t'Uinlt'. pt·ríeitas t'!oõt'nlr.' d1· crin1i110 .. o" 1• whni
rav1• s ai:••ntu~ dt• ~UJ:t ~.:tu. Ailadu lin l•ºtll""'o. 
ent Pars, uma cin:ular dei miui ... t•·rio ''" in
terior, dt• 9 de uhril t1hi11\o, recrmhN't•udo a 
uçiío fu1wl"ta dos citu•tnnl'i, proi hia a t•-xihic;ào 
de• t lm s a ni matoJ;el'aíicns de cr i mN.;, rl1• ~u ici· 
ctioi-o ,. clt• tlxecuçt)f'S <'apilae~. :\ào st•riu t..rnpo 
dt• :ulutm· iclt1ntici1 ... 1111•diclas. ent P11rtui.ral -~ 

º·' ( ()_\ FI. /fOS no PllUTll 
Dt>pob da que~tãu do~ 1· ... tuda11tt• .. dt-. Coim· 

hru, sur~iu a qut·,1tw dns ._ ... tndant• ... do Por· 
to .• \ prilueira rcnJ;sou a modaJidad1• .mac.•ro· 
uica tia guerra C'Ontrn o tntrh::a; :i ~t'f.ttmda 
rcve~ll· o ('UI'acle1· rnoi~ ~nl\'e da.p;urna 1·ontra 
o Jpnfl'. I gnoro o. ju,lit;a •(tte poi!'>sU )Ht\·1·r nas 
1·cclumat.;1)t·~ dos fl<t;,ludar.ti)~ da F'at·uhlacle de 
:\lec.lidna; mas. l*m prir1ripio, mão 1111• parece 
deft>1 ~avt•l o Jtrore!"~o adotado IJ.<Dra fa11•r lriun
Co.1' H Mltl 1.'ausa. O pru!t•~ ... or, 1<"onto lodo:-. f1S 
intcrnwdi::u-io~. corno o ,·omcrciian1t• P l'HIHO n 
padrt1 diz ~ itz~cht• ,. um mal uer1·s~n 1·io. O 
melhor nu nené bom; mu~e indh~pPu~avt•l. Por 
pen.- C(\lt' ~t:jn o 1u·nf1•~snr, u q111t• Psla prn\";:t
dn P flUt' o dbcipuln U{\o t> O una:s itl111u~o t?. 

" ~obre tudo. ni'lo (o o mwuo" ,n,pt"íto 
' para ojuhrnr. \~comdio-fh· ... ,1uc urn 

p11'ofl .. sor de,. e 
?fr ~~ prrePndwr pn~·a 

10:000 nc:tu.:~ ela t·ompanh ia M111·t·nni a m(·1·iru 
na, em rc la\'c)( s clireuis co111 n Marconi inp. l i•za 
que acabáru df" negociar oru contra.to com n 
governo da (;nl.~Bl'etanha: n autor do ·'itm 
Mtrr., ulhadn t\ de s Tf'fl Uir;.;, hoje '' prinwirn 
J>Oeta da .\lcmunha, foi Ut'U!'ado pelo Krcm 
r>rinz de exullar demas:afl:111wnle a gloria d~ 
Ni•polello, e pe lo cnrdeul l\upp de ufend,•1· us 
sentimentos re ligiosos dtt 1><•1111 lnçào ('atolicn 
cln S illsiu. O ato dos doi~ mlnls. ros inglrzi N ~ 
feriu ü.pcno!' a nobreza ilH.•01TutiveJ d~ls tnuli A -

,, · · a~i"mlar [w:-. d1s
C"Õ JHt l 11~. n;\o 
~no, riJ.o?11ro~· 
nlu·ut.-.n ... qt11• fa. c;õcs parlunwutare~ hritauic.'ns; a at.~\l!->U.C:t'\u ~ 

-~ -~e.·111 o 11(1111 pro· Jançada contra H3.UJ>ltnan11 atinge ahtumo 
t"o:sa de mu·, ... as=:rado e t.h• mttis inviola\PI: a 
liberdade do 1w1 !'amentu mql1•r1w. Por i!--~o a 
0 1.tiJ1ião 1nu11clinl 1 q1..1e pulicla11wnte se i11t1~l'l'~
~oo t elo ,,f>aoomâ·1'1nrcnnlu, v ihra a inda J•P· 
rante a ntlltttlt\ irsolitn do l\ronpriuz t• cio 
cnrdeal 1<01>11, clti /Jett/.<t'/JI' '/ fly1•s;1•it1111y l' da 
Ga:na da C1 u:, c1ue na ~ulta .\lemanha, nu 
\lemanha lll"UJl\lh·ura da hlP,ofia da historia. 
não hE.$.ilaram t•m condttnnr uma obrn·prima. 
só J>orqu1• c·~~a ohra r{>\ t.•lava, l'om fttaJi.t'l'<.llth• 
exatidão, u n•r<lnde hi~torit•u. lh.•t·idida 11w11l1•,a 
co1 scien do. uli•mi\ está aln<li1 Nn plenn J.u iz 
X IV. 

li ,,f'JI .IJ,, E O ( 11/.IJI; · 
Tem ocorriclo ullimanwuh• uma ~1.·rit• dt• 

crimt-~- l>tJ"-!'<roiunae~, redutin•1' tod• s a t ,_.. 
mesmo tipo um homem mata a tiro a nni· 
va ou a amante e tenta :-tnkidtu '-:-oe t•m M'· 

guida. Cudn u11a d'esscs t•ri 11 u s t', monir1•:-ota 
menie1 n st1 ~tstiio e a. re111'cJClt1<:i\o d'um t·1·i 111t• 
a n terior a qut1 ~~ deu dcnwsinda puhlh:ifladt'. 

e lf dn:-. t~It s romllarn ela infhu•ncia dei h•i 
turas nu<.~iva ... ou ti•· 
pt•ri~u:-.;c,~ 1 lms drll'· 
111;1to~ratico' ~oh1·t· 
t )'.pírito~ fratr ~. C:t 
c:H nn•nte cxci .un•l?'\t' 
(~!ii1•11dnl mcutt• i111i 
tntl\'f s_ A inflm•11C'iu 
doauimatografo "'º· 
hn· a l'rimiualiflacl•• 

/~t "''"·s•• ace11t11aulo, 
;ffj::- 1>01· te.da a r•ta1·tt., clt• 
e:~ urna mnneiru u"'~"' 

~'"""b..-"-l:J.~::i'<~...-~ tnclora. O e i11t•mn. 

::;;..:::: fe:~ .... r . \to .... o 
qro~ ha, ... nhn• tu· 
dm, cl11 la111t'nta
V'ê'l 11'1•s ª"' dis· 
CMl'd ia' entre 

corpos tlocC'nles e ct:~t't>lltPs, (· u cl1•,1.Tt>elito 
qut'. t•m toda,.<.;; a!-. hipott~,es. t1·e1a. ... n· .. 111la para 
a .... n:spt•tlva~ Faculdadt ~- E ~P t ..... • dt" .. credi· 
to prPjuclktt o~ prnft·~ ... un ... , eo1U-t• e ... llUaP'°'· 
com*' 1111 t•aso pn·~t·11t1\ púde hav1•r lis:m·a: .. 
de i odi ~eutivel JU't:Sli~do, não 1irt'jndil'a me· 
um; o~ d:scipulos, <l'Ul uUo síw, 'l.'lll ultin1a ana
li~l'. !'l;t'IJl)O Jlt"OdUto~cln l·>~("oJa •Tple 1,, Í1tl'lll0\1. 

1 '.\f li'""' \/ . lf'k honlt'nS !"tlJl•'l'ion•:-. que no .. cla1, .1 iDl· 
prt•s,au dt• ~ncrs;tio' t•\.p)o~Í\'U.', dP 1•1111r11lt-~ 
at'Hmulnc:t,e~ de fori;ns, Jo~C ::Maria de ,, San· 
to~ rol nm cl'eJe~. Ao M'U ··~lon~·n, rh1•io tle au
dal'ia (1 de rél a~ l'llH1'11PC'U!:'t dro Al1•mh'jo clcg. 
cntrnu hur::un-se nos olivnes imo·11~os flt• '.\lnu· 
ra, nos sohre iros riqul-..siOlf;~ dP ~p1·pa, na 
<loiratla. \·inha do Pm't inln. -a. maior d•· l••tlo 
,, mui do. :\ledico \t>h•ri11ario. e~te h<1111Pm po
dia tt•r-'e locali ... adn 1tnm:.1 pr·111 -.. .. ao hl1t.>ral. 
\'t't1dt•11d11 i1u arrt•rtcla1ul11 comic1da1111•11lt" a~ 
proprlt•dnde:-> que ht•rclon. XàH· o frlz . .\ h1rra, 
o nm li-o l'l1 1nu1w 1·tulm· eh\ lodf)ts o~ t•apitae~. 
alrultH•. N'1101 pttiz t-•onw o mos"º· 1miz de 
vonlath•' dl'hf'b t• lt•nta ... , nndw. c.·111110 t•rH to-
"º' e" paizts l:.atinc·'· ... ,. olh~• ;timln para n 
agr·cultura t•omu para 011\a prml ''·'º 11aft.rior. 

u a udat·io~o t.'re1;..ulnr dp ri<1111ez;._1 tJ Ut' acaba 
de rnua-r1•r, alma t i • anp)o·~a~.ttn u·um t-'orpo 
ele llt• t't'ulc~ realisa u1n 11xempl•o di~1w tlc me-
dita 1 · - ~1 · t' de s:eguh··:-1.t'. Jrn 10 ll.\1\T-\S 



FÓRA DE CASA 
<Cronicas d.e viagem) 

ANO NOVO A BORDO 

" 

rflft'h:tw da tard .. foi tril'ilt•. ~tl ca~a dt.1 JU.li 
lar, ainda decorada dus haudeirinhas P elas 
fti."rt:s artifkiatts da Cl11i.~t1w1s .\i- Ili us l'ÍIH'u 

escu ... sas dezena_, dt' JUl ... saj:e•iros dt' 1•Íimeira juu· 
taram qua:'i ~ileneiosallH'llh', pf\rd!da!' ns frou\.as 

c.·un\·er:<a:s no ru11w1· do~ prato~ e no remoinl10 
mm.otono dos ventiludurcs. E' domingo. Ut:.Xt\· 
mo~ de manhã Pt-rr:urnhuco e teremos de t'ami· 
nhu.r oito ir.\erminuv~i,.. cliu~ para chegar 6. ~lu· 
dt"ira. ~o 8"a1ão de ('itnn, o ine\'ita\'el sexteto 

m11t·u-nos primPiro o ouddo t•um o rc:>abido dm1 • 

ln do Conde lux~mlmrgo. As sPÍ!"; glabras tigura~ 
de• in~lezes fahrkanh's dP barulho deram.nos du· 
poi ... uma d'aqut•la~ ale•gt·e•s <"anções da sua 14-rra.1 

iugenuas e c:ht•ia:-. clt• lilo\"inwntu, em que m~ ·no· 

tas altas do 1>ia110,. 
{, irh er:di(;hru cJas 1 

dunçum umn giga, ••111 
q uanto os son~ gntvt-s do 

\' iulonC('lo pat·cccm lwlwt' 
rt'l'\'t1ja, fumar cuch imho 

lizl•I' gravemente, u.hauan· 
.a cabeça: IVrll, w,11 • 
. \ o fundo da CU!'a de janlar, 

quu~i ''M'nndidos debaixo da •• ,, 
c:adaria, e~lá o J>ar que nw t•n· 
l"H J t t t.' que eu observo: o porto· 

Jtuez P u mulato. S:ào marido t} mu· 
l ho'. Pt• lo lll l'UO~ por tal !'.C dão, CJUL' 
n lii-.ta cios pus~ageiros n~Í"im os in· 

dita: Mr. n11ll Mrs A .. . . L. . IO:le (· nltl· 
cil euto e qu!'lmudo pelos a nos de trn bn· 
lho e pe lo •o l homicida. Ela é mulata, 
d'aque le A'l'Ucni de mulatas lrucu lPll· 

ltl:- d a llahia, (orl(• de ~C'io:-- e de labiOS, U~ :.llH'U:>. 

r< tudo.se "'' denl<'' murchetados de oiro Em· 
horcaram ent Pernurnbuco e, air.da se não atre• 
v~ram a subir ao con \'l'7. e a entrar no salão. 

Ele nd,·inho-o t<•m \'ergonha de a mn~trllr. 



Aquela mulata. que foi o seu encanto uas horas 
do exilio e ela labuta, crMda obedie11te e compa
nheira ele cama, fiel, robusta e ardente, ele tem 
acm1hamento de a trnze1· á luz elelrica, á pre•en
ça dos <.Ieee t!S e dos smokings. mulata como é, 
vestida como anda ele cc 1· de rosa, com uma fita 
branca no cabelo crespo e ftl r to. E ficam e ntão 
todo o (l ia no patamar do •egundo pavimento, 
ele lendo um velho liv1·0 e mil'ando ele ~oslnio 
quem pa-'saJ ela encostada á amuradaJ ''endQ o 
mar sempre dese~pcradoramente egual, eln((uan
to para lá, pH.ra v su l, para o rumo hwerso d'a. 
quel e que l evttmo~, fica o ~eu Ar.;lZil terra d'amor, 
mordida sensu::d mente pelo so l, clar a., uherrima 
e quente. Cisn1ará. ela. ntes:o:;u F.u ropa onde a he
Jice a leva, terra desconhecida. onde será u ma 
desenraiznda, umn pcrseguidn pela hostilidade 
de frio que n ha-de regolnr e dos ol hares que ''" 
h;\o-de escarnecer, a ela e ao seu vestido gomaclo 
de musseli11a rO$U'? Coitada! A' hora da rerei~ã<>, 
mal se ouve o ti11h· dos pratos, eles avançam ()ela 
casa de jat.lar. Vão ínstalnr-se a cobcr t~ n'aquele 
ctu .to debaixo da escnda e, ali, ele como ra1> idi.l .. 
1nente, d'o lhos baixo~, envergonhado, com medo 
que enb·em os outros, os hem vestidos, o~ que se 
curvam sobre es1laduas núas de mn l hel'e~ l lt'an
cas e perfumadas. 

E la, corn uns g rau
dcs olhos, rnira aqui lo 
tudo, arréda as mão:" 
dos gnl'fos com r>l ica· 
dos como armadi l ha~ 
e come pouco. Onde 
estão os ~eus pratos 
comezin hos e hahl
tuaes onde a 1>imenh1 
escalda, e aq uele ~eu 
pirão c1 ue se amas.8a 
co rn os dedos e se co
me cm bol in ha•? De· 
pois aquele inglcz ha r · 
baro q ue lhe pa..~sa os 
pratos, se1u um o 1 haa· 
sequer, in~olcntc na 
sua farda de slewarl, 
crendo h umi lh;1do por 
ter que servir uma n e. 
~ra ... E jantam rapi· 
damente para ,·o lta· 
rem pa ra o seu Cii n· 
to. Mal se levantan1, 
e le :..obe Uepre:-;sa, sem 
c::;pera r por ela, <1ue 
busca a l<·an<:a-lo, em pa~so?-o rnel1dos e ra11ido!-- f."1'· 
guei do a. :-:;aia e mostra i do a~ chinela~ huh i ana~, 
dentro das quaes tão folgado~ andam os pé~ que 
se vão subn1ete1· á toa·tura do tal<;ado europeu. 

Terminado o ja11tar, rs .smnl;in!·"' acel;cl~1 ·arn os 
c haruto!'i, as éclHu pes 111llrt1fr•6 enrolaram·se ern 
volta dos cotos nu• e começou aquela volta tradi· 
dona l de digc~.<-"lo em torn1J da prjmeiro ponte, 
em que cs pas.i;;;ciantcs se cruzam ou se per~eguem 
sem dizer pulavra, emquant.o a lua nascente se· 
meia sotH'c o mar escu rnas de JJl'~lta, fJ .~te<u1tt•r 
trepída e um traço de espunla bl'an«.:a marca ao 
luar a nessa march a. 

Passada uma hoa meia hora de 11asseio, ern
quanto no b«r cs viajantes lrancezes be1Jerrie;in1 
um alcoo l qualquer, fm·mam-~e os gru1>cs cio cos
tume. No emta1.to, ha hoje u ma desusada anima
ção. De quar.do em q uai.do os ra11chos in terpe· 
Iam-se. Que se projtb.? h .clago. Simples111ente 
isto : esperar a meiu noite para assistirá entruda 
do Ano novo. 

Sósinho, no exh·emo ela 11rimeil'a pon te onde 
sub i pa.l'a ruma-J' um utres caste losu, lernln·o-me 
en tão que, den tro de a lgumas horas, um novo 
a.no va.e en tl'ar, ~eme l hante aos ou tros no giro 
imutavel do tempo, mas cheio de esper an çus para 
tecles nós que a ir.da as podemos te•'. Que vão se•· 
e~ses doze m ezes? h .d ifere1.tes, vu lgai·es·? Cortadcs 
de a legria• ou marcados por itlgum a trngrd ia? 

Uett uitivos, nssiualados por u1m grande acon lêci· 
mento: uma inesperada agoni"' ou uma incalcu· 
lada ventura? Ronce iros, arrrustados, sem uma 
data que se guarde e um dila que se recorde? 
Quem sabe? Quem o sabe>'! 

Desço então á segu11da 1>011(te. Junto da dama 
mh;..er iosa, a dos grandes olh<DS Janguidos e dos 
gestos harmoniosos, h"es ou .quatro cha.ru tos, 
prestes ~1 apagur-se, conversam (" procuram agra
dar Aque la palidez sirnpàtica,, áqucla. magreza 
11ervosa <JUC, quando caminha, (parece querer voar 
no ur rc:dol'ld<.tdo gracioso do$ St"u~ hraços, no cal· 
rno estender das suas 1nãos esgt.uias, no teve p:sa.1· 
dos seus pés calçados de brarnco. O bando das 
tre!'.' l.waz ile ir inhas bonitas- -qu1e raceiro sinalsito 
tem a mo.is nova ao Cfll.t) da boquinha mvt~ja· 
dora! atraiu a gente nova ele· bordo. O alemão· 
~ito cios ocu los redondos que temi um colete roxo, 
o estudante dn Cam lH itlyr's C-'niN'r.slty que pas
~eia antes de almoço com o seu1 JJlJ}ama univel'si
tarin. o ft lho magnJ e loiro d':lqtuela senhora pau· 
lista ~orda e mo1·cna, todos ms franganotes cm· 
fim, voltciam cerca. dos Lres fru:u1guinh.as inoccn· 
t.:-:-:;, c1uc cacu 1·ejam assobiandm dengosnn1ente os 
ss.. O <'ngenheiro do•H. io .. Grand(e e sua a.rnel'icana 
:-i:enhura passe iam claudo a dwocente:.:sima. volto. 
,,.º t·onvez. O frnncez dn harba Jcun~a. qlle namora 

ludms as mulheres e 
Lira de 1na.nhã 1·etrn· 
los <t·cun \llll 1.-odak, ri, 
de u1à1·ceria cnm dois 
inghezes gra ,. es, da 
histwl'ia que conta n 
do <ffl11lcho brauco, 
tram~tuga<livetted'unl 4 
quaUquer casino de 
llue111r s Ayres. Jl:o fa· 
Ião <de le>tm·a ouve-se 
de movQ a orquestra 
toc:undn aquele eter-
no, velho e lindo J'ai 
lanl' J l1•1t1é pdur /fli. 
11'1' .,,;,tivelmente to· 
dos convergem para 
Qs ç;i1c1ltronas v ns tas 
conho um Jeito e para 
os 111n~:, aslnes iu~ le;es, 
:-<ein1prc os mesmos, 
semCJH"e citcurnspectos 
e cmnvPnienLes. A in· 
gler . .:a nu1~ra dos ocu
lo~, <1ue levn. a vida. 
Hi1'1arndo com os oll· 

tines dr !Jordo, ,·eru subindo n tl'scada, fanta~t:ca.· 
mente nn•g1·a, cudavericanunte o~suda, do olhos 
cslupiclamonte azues pnr d<t:atz das lentes de· 
hruudns de oil'O. 
~ão ha que ,·er. t\~ inguem se deita á cspe1·a da 

meio noite. O c·m1rnndante conu a F.ua jariu<'ta de 
linho branco, um coral no peiliilho lustroso e (o. 
lh;:1~ <le loir11 hoa·dadas na. sua cm.~qtu!lle, pa.ss.a so
lene e ~cnla·~f' junto do dottor, medico sem am· 
hi(õe~, at:raclo pe la viela para aquele gh·o co11s
tante de Southumpton ao Rio'"" Prata e conde
nado a extrair d ial'iarnente d•n seu frasco .maior 
sei~ pilula~ para. inglezas con-1 1)Jri:-.ão de ve1,tre. 

Anunch1·se si l cndo~arncnte mm p:1·acde aconte· 
l'im~nto. A arA'ent ina. vae tant.an·. Aquela senhora 
g1ffdu 1 m1u1u illée, tão 1·<uta nrns ~rus aneis ma,-
11ui:ws t\ nu ~cu colai· de perolas,., a mãe d'aqnelas 
duas i mpel'ti n cule~ rne11inas : um1a loira até á. vio
lencia, aoutn1 morena até ao exalfi(él"1t, vae cantar. 
Teatra lme1.t?, de costas dadasam piano, emquant.O 
urna das filhas pr eludia, ela U1)iru o auditorio e 
ro1u pe fogti . E' o tissi ,carlt', 'tit'fsi d'amnre .... .Meu 
Deus, co 1110 i~so é batido, ve lho e re lho ! Elu. can· 
ta, co111 u m .. abana r de «.:ubeça <quúndo a melodia 
é mai s ra ntnnte, con1 um enc\Javinhm· de dedos 
no cbano po lido do Pleyel quamdo chega a n<>ta, 
aq uela not<i que ha em todosº"' trnchos de n\usi· 
ca, (' n<>ta IHU'<.l a quul os cant01...,es cantam, a. noto 
ernfim. Dada ela, curva .. se ante os aplauS\)!' sorur 
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lentos e delicados que surgem cio rundo d:t< pol- '' 
lronas .. E ins:ste a mal\'ada. Agora alicia a cum· 
plicidacle do sexteto em peso. Distribuem-~e pa
peis para as varias estantes e ad ivinho ás prime i
ras. E' 11 Al'r> .1/11ritt ele Gounod. Ainda? 

.\o meu ludo sentou-se aque le garoto i n~upor. 
uavel, que leva H$ manhãs atirando ás peruas dos 
que preguiçan1 nas cadeiras de bordo as rodelas 
ele pau com que os inglezes praticam º' seus eles· 
vru·ios desp\11•tíyos. O gaiato fala hc•panhnl . ne,·c 
ser arge1,tino. Pergunto: 

Quin es la se11ow ,,,.,_. e.<tá ca11ra11do? 
.1/i madre se1lo1 ito. 
Olé.' E eu que querit'l desabafar, ao menos com 

aquele moscardo, e dizer.lhe que a.quelu. llll.:tda.ma 
é intoleravel, que tudo me abOl'1·ece n'este paquete 
oncle viajo só, desde o rumor da maquina até ao 
criado ilaliano que me ser\'e á meza e me pet·
guntu a cacln momento: .Yo te 11iacce?, desde a 
incomunicabilidade YOluntaria dos inglezes anti· 
paticos até á monotonia do mai·, maravilho<o no 
primeiro dia, insensh·elmente tri~l-e no segundo, 
ene1·vtulle por fim até ao paroxi,mo no tcrceil·o e 
restantes, a tal ponto que uma nesga de terra que 
se aviste no entrar das esc31as, um barco que pa•· 
se ao longe, uma baleia que (lpareça me enchem 
a alma de consolo. 

Mas la madre do menillo soltou o Amen da sta> 
Avê Maria. São dez e meia. Que lazer até á meia 
noHe·? Cs franganotes conciliabulam e leem uma 
ideia. O captaitt consultado diz que •im. Cs musi
cos ca,.,.etam os instrumentos. Vão dançar e n1 -
quanlo ni'lo chegit a meia noite. E, do lado bom
bordo, um creado Yae semeando de r esina as ta
boas e~treitinhas do convez. A gente nova espera., 
com fingido alvor(J<·o, que o ~exteto enh'e n'um 
acu1·do de complet:> afinação. Pessoas ponderadas 
e gravE.s arrastam cadei rus para ern torno elo qua
drndo ele haile e outras eniigram 11ara um bridge 
no /;ar. 

A linda rnist(.oriosa do~ olhõs cismadores conti
nua Otl\·indo ch ilrear a sua cél'te. Das bandas da 
segunda vem os son~ c1·un1 fonúgrafo. A.p1·oximn-
1nc intel'e~sudu e sorrio. E' u 1n d•:-:co IJntzilf'il'o: 
llm cl'aqueles nn·iosos chôros de cavaqui nho e 
Yi01ào, índí~prn~aveis n'um bailarico da cidutle 
nova. Ah! Como aqoe lc ,·cJhaco do cava<1u in li o 
l'epenica üS seus trinados! Purecc-me ouvir (dr.da 1; 
o iUTashu- dos pés na poJka gh·a. 
da e ver o 1·o~t,-. das moc:as, mes
tiços e suacloR, pendidos um pou
co ao lado, emqunnto a~ 
ancas bt1mholcinm um 
wdu nuda no J>U~5:o ho· 
nestn do baile famiJial'. 
.\"'uma lmntu dn 
bar dois franceze!'> 
jogam a~ cartas (> 

ouv<'-SC um d"eJeo;::; 
~\nt.mciar o jogo: 

-QuaraJt te sept 
de pói11t. Tierce 
ma1turc. Trois l'h· 
leis ... 

O ~extcto rom
peu uma valsa e 
seis ou sete pa1·es 
rôdc:>piam sobre a 
resilu.t do convez. 
Panua.m. para t'e
c o rn e~·a r d'al a 
pouco n 'um iwo
steps mni~ agita.
do, mais vivaz. Os. 
ponteiros ,·ão an · 
dando, {tndando. 
D'ali por um peda- · ~ 
ço, va 1·ios sacando i·\~ dos re1ogio~, vPri· 
ficam que ,.ae dar 
a meia noite. T•f· 
tlos se l·eune1n no 
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local da dança. O comand anlc •urge acompanha
do dos saus onciaes. O morncnto aproxima-se. 
Cada qual lem o relogio na mão e vae dizendo as 
horns que ele marca. A este falla um-minuto. 
A 'quele min ulo e meio. A bela langorosa, a cabe
<:a envolta n·urna gase verde, ergue paJ'a o. lur. o 
hrnço direito onde, n'uma. 1>ulseira de ouro, um 
relogio minusculo se agita e palpita. De suhilo o 
relogio da popo. marca a meia noite, o rnarinhei-
1·0 ele s~rviço vae á sineta e po.usuda, titmica
mente clá as doze badaladM. A musica rompe uma 
çan<;ào in gleza. de ano novo, 111usica ll'adicional 
que torlos acompanham em côro, dando as mãos 
e s imulando o badalar d'um sino. A canção ter
mina. O capilão tira entàn o seu óo11el cloirado de 
folhas de lou ro e grita: 

-A happy New Year! 
Todo• gritam em coro: 
-A ha,?py New Year! 
Da s2gunda e do co1wez dos trifnlln11tes chegam 

exclamações eguaes e, pausoclamente, como se 
arrastasse o mai.t) secular das grandezas ele In
glaterra, o Ood save lhe Ki11g !az a sua entrnda. 

N'um canto afastado descubro-me maquinal-
111ente. Es1lero que tJdos ten ham terminado ele 
desejar em cõro a sa lvação ela sua Grnciosa ~1a
ges:acle o Hei Jorge V e ass:slo depois ádcbanda
da gentl, e1nquantf'I ,·ão mot'l'er na agua os ulti· 
mos !ogacho• de artificio com que por ambos os 
bm·dos o Avott saudou ó Ano Novo. 

A quinze meh·os cio ponto cm que me enconti·o 
todas as mãos se apertam.-Cruzam-se as saucla· 
ções em inglez, em !rancez, no hes11anhol cios ar
gentinos .. . 

- A /tappy Neiv Year! ...... Tltank you! 
-8011ne et }Leurtuse! ...... Mtr<í, t1,altmtnl! 
-Un â110 feliz! ...... Oradas! 
Desço então 11a1·a a minha cabiJte seguinclu o 

con·edor exterior que vae d~u- a.o pata.n"lat· da mu. 
lata. Lá está ela, sempre ele cór de rosa, mais o 
Sê\I homem, sernprc macilento e triste. Nào se 
deitaram e tamhem e~perara.m o ::u10 novo. Ela, 
t:om um vago sorriso c1ue lhe descobre o ouro 
dos dentes, vê tair na aguu as laillhas e as e•trc
l(>s d•i fogo ele \'isla e tem no o lhar todas as inge
nu {as cu 1·io~:dades. d'uma. crcançn. 

Ele contempln a agua (lrüteadíl do rnar e pare
t:e ~u·re11e11didn corn vontade c.le Voltar pn 1·a traz, 

• 

1 

~ · inda que seja a nndo. 
' .,.à~ .. , Cn1so-os e digo n'e$se portu· 
· · - guez que só nós oull'os, eu e 

eles:, ra larnos a bordo: 
-Um a.110 muito feliz! 
t':la nem luge, e le incli· 

1al. a ç.nhe('o.. Eu entro no 
hel iclle e vou de itar
mesotweodivan.Pe· 
la vigia clescorlino 
no ceu a hu.t que tem 
ass:stidoa tanto lHlS· 
cerdcononovoeque 
já se não jnteressa 
com todas as nos~as 
miserias. É cheia.co
mo a cara da mulata 
e branca como os 
hraços ela rn u 1 her 
m is teriosa, a dos 
grandes olhos Jao
g uidos e elos gestos 
ltarmonicos1 cuja 
magreza nervosa pa· 
rece quere1· voar 
quando caminha e 
que afiliai segundo 

me con ta. o stewart,era uma 
a.ventu1·cira.dc Montev ideu 
e co11cede as suas graças ao 

francez da bru·ba longa que ti ra re
tratos e namora toda• as mulhe· 
1·es. 

ANont HRUN. 

' 
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llanh&. de abril. ideal! 
P.-lu fnokA• e flM"iol•" alfombru 
d'aqu,.le formo.e> \'al, 
•nt,.. ,..rtum• .. a.mp,.._• entre sombra 
'' eq •-..... "'~ei.r•a ret"at•d•~. 
roteir1u mi ... terio.a.a. 
dei:1u•n•lo ad_,·inhar que coi"at if;tl,orada .. 
i> '((em diier·no• aa: ro·•~ ! 

ll~io eitconditl•. •6. o tod• br•o<"•, 
unu' )H•odj" •hl· agit~a bMt1t+ ! 

~,~·:~.~::~re ~;t:\~l.ª ;~:·~i:e~~!~ 
Pua·mt um momento ,. contemplar a i•vbnt; 
e, como alguen1 que de~cobro 
um amigo em tena estrftinhl\, 
pRr'cen°me O\n·i·la murmurar hai;icinho: 

•P•liz quem fo~ o 100 ninho 
bem i.lto. em plena montanha ; 
nunca h\ cb~gnm O'l gritos 
doa p11ri11.1, tio• de~grn~fldos; 
os queiA11mes infinit.Oll 
1lns bvca.ce dos ntunorAdos ..• 
NAo 1tRbo n~ trifites h i!"toriR"• 
l'omo eat-1\ qtie é ~1e h1• bom pouco, 
J'ccbo do lntus iuglorlns 
rl'nm mo~ cor11~0 louco. 
JloubAda por out.r<> amnr 

tl lindn. nmig • quo escolhera um dia, 
t'boio do e11ptmt.o. morgulbndo cm <lór, 

pc1liu l\ morte k a legria •.. 
}; veiu aqui. ontrc toluços brt\ndos, 
C"Onfiur, d~acobrir O ~u &<!&"Todo .. . 
So.Jr1,vn nHm&Rtnfonto ., ilrvoredo, 
cio int'r('pnvi\ os tempos ntit1erando11 

W~~;:i~~~u~,!i~Z,~!: :11i~:~~~m~,~:~1~~: · · 
ackhn<'i·O tamb(lm,• 

la " continul'lr; mas subit<> ealou·H ; 
'inba chegMn1lo aJguem, 
n'um ''""º d<'i.li11M.r c111ricioso o doce ... 
(Jul'm qut'r que foi, 11eguiu. e a roi.a ~•hj11it;;-ntt
hJ1lo ent~nd('n•I0,-11'-omo o <-nt.-ende a gent.e, 
c-ontou quA tJe a 6Urn. Ofl olhos r1'&0. d.'agna i 
e. -.~m dC>~an~1tr tl'"Q;Uer, a ,·ibr1u, a tremer, 
di .. •tra A 11ua 1nago• ..• 
Cunara· .. 4" ,J .. poia; •• B.Or, podera vfr 
h.•ijl la o tn .. w.. com um ar tào ca..to. 
c-omn qnem beija u.ma irmA; 
t• nf'm no ~u Mim 601. nem .,..10 man1lo '·a.to. 
alma pa...eou mait pura, e m•i.,, bela, e mMi~ sA • 

};m \ oa qnui 11umida, 
•ti .. .,.ra.tbe> inda. o qa.a? XA.o pôde tlieit<obri·lo. 
t: f .. l..o •l'•~t• vi.la. 

im1•ltofl, f~H.&. tran1uilo .•• 

l&i,tclrio11amf':nte a roa• enrul>f:ecu 
);1':.mft"~l~:.l~1:rf!·. i~:n"c°..11i~;~uÍ1~d~endo•\ 
fl a ll4lt•la de> .. reita. e como que srr•d••la, 
h\ Jci,·ou J•ara lon~ um., gut.-" clti, :-.ttni;ue. 
tah·ei: J'uma ihuàu, tnh·ez d'orn ~onhu •s•nguu. 

Quem é qufl aabe ao corto o que uma ftór P"decitrl? 
Oof'm º""• a .. na queixa e C'liCüt;• a"'ª·' prece? 
A._moi•t o \~nto. I' ,•}unu.-ou por\·t-nt.ura Utrl r1ni" 
111> aol fecun·lo o Nrte? ... 
Um antwe 1ftliquio. nm dh·ino dc)!;tna.io, 
ante\·111.~"" 1la murt~. 
('IÍ!I tu•lo o que de!tVeo1n o no .. ~o olhar prof1mo, 
füu'"cl<.> l!lt'm dellctm.150 o me.-mo ot.1•n10 tmguno •.• 

llnrn i•lct'I cio t1.Uril! A n.mig:\ enc1mt1ulora 
)llV•MOU i.gon~ 1•li , n'uquete vllle umbro.io, 

21~~~~uzu~ ~>l~;~~~~,u:.~r~~; gl.\1;to g rtu.•ioiso. 
)Hlrou, 0~1uu, e \'ÍU, n httlf>u\-•ltr·M) Mínd11, 
·~ rtum (tUo "º l'.!rguill. cm M•U ligeiro haittil.. 

Quo coi11A.!t llt('. diri 1~ t~ llõr tAo fr~:o1cn o linoln'í' 
lf uu' l1h1torht 1(0 1tmor? U l1l i.vgrodll imUtU? 
1.-'"tur lho 11t. •l't>lo-o )l11hre \·i~i\)n1u•io? 
NAo ~~i; 111umt\!l ''i que n~ duns sé ont<..'1'ldiam 
1-;.-mumlu 1>atrnnho o \'t1riu!-
61:ur .. tt· .. '-'·mo nt~ quo omqu1rnto "º flta\"am, 
M'I tulhs~ ilo nma t.remiam1 º" ulbos d'untra cbor1n·nm .• 



~Batalha naval de :flôres 

Ponta Dt'h"'" 
da. a .grand1· •· 
formo$a cidu<lt• 
uc:oreo.na, t.10 

querida do ln 
r·smo corno to 
<ln a ilhn d1• S. 
~) i g li e 1, clll'IH 
das mais. sur· 
preendenlfs h" 
lrz~a~ na.turuP~. 
ll'\'C uma fe,la 
o ri ginalig~irnu 
A ilustre olidu
lidade do regi
mento de infun
laria n.0 26 prn· 
moveu urnu ha 
llilha n(l\'UI cio• 
fh res na \"n~ta 
bacia da doca e, 

~~ 8ªb!~~º:o~i~~gl~e~u3,~i'd~ºi~i~·~t:;r.:·'~\ª:~: 
p~utava o.m caat.frllo. 

8. O. ba.rcot tubarlo. º""~lo e tbn, na baUlba. 
4. Barco da ~ledade Unia.o MíeHleon.e, que ,.... 

p,....nt.a'a um pato. 

apesar d.- !'H"r u 1.rimeira uli realisa· 
da. o ~··u t>'.\ito não Jlodin s(>r ma~s 
hriJhantP. 

Aqueles 11ue se relraira1n um pou
co cm tomm· parte n'cssu rcs~a, con
correndo lambem com os !-!Cms bar
cos enfeitados, com rc<"f"'io do exito, 
licaram cP-rtumente animndos a en
trar n"outrn batalha que!'-•' d,\ O 1-.ro
duto da fpsta de~tina·~ ~ n conslru
c:ão de uma rarreira de tiro. A a~sis· 
tcnc ia. foi numerosissimo.. 

Era dcvpa·ns cur iosa a vo.riedade 
de barcc.s (l llfl a tran!-!porto.va, ba
\'endo cnt1·~ os que lomn1·nm par.e 
na balalhu ulguns de um hclo efeito, 
1•elo seu feitio e decorntõts,quedes
pcrtaram t•h ~ivo entu~iasrno. 

Ao. ::.di8tiulo !otografo anutdor, $-1". 

João Joac1uim da Co.sla Junior, agra
dece a /lu.•l WÇf10 Portugur:a o po
der dar oo~ ~eus leitorCN uma im
pressão cio 11uc loi n primeira bnUI· 
lha nnval th• llôres n o porto (ia capi
tal OÇOl'PUll fl, 



O circui to do 
Minho, prova 
desportiva que 
muito tem in
teressado o la
borioso norte, 
teve a sua con
sagração com 
a distri buição 
dos premios e 
com a exposi
ção dosesplen
didos automo
veis e apare
lhos que n'ele 

do Lrinho 

l'tomaram parte 
e que se rea1i
$OU no grande 
salão do Pala
(Cio de Cristal. 

Como se sa
lbe, o circuito 
.do Minho 
<atraira todas as 
:atenções, cau
:sára sensação, 
\levára para a 
·v i lar i n h a, 
<d'onde parti
rram os corre-

1. O jttri quo presidiu é. distribnioAo do• premio~.-2. Sr. Anton.io Casnl, 2 • premio fJ.ª cat<!gorial em _Jfüm·ro, na pnll9agem 
em Bragf'.-8. Sr. Cincinato da Costa, J. 0 1n·omio na prova di\.6 votocidnde9 om T•rcaJ.-Jltry. -4, O prhm~iro aut-omovel que 
chegou fL DrAg&, guiado pelo sr. Benedito Eerroirilllrn.-6. DistriblliQAO de :premios nos concorrente.a11 na nave central do 

P$lae.io do Crinul. 
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dores, um a 
f"rande quanti
dade de povo, 
sendo lambe :'1 
enorme a con
correncia nos 
tramways do 
Minho e Dou
ro e havendo 
verdadeiras 
m u 1 ti dões na 
estrada da 
circumvala
ção. 

As cidades 
de Viana do 
Castelo e Gui
marães, assim 

~r. All.erlo J.'~l"l\fllUl4~. J.• prt•mio em liirif"l+•tlh fr&4"0Jh-!. qr. (n,K'eneh) 
P•uto 1.• pr~·tniu I•• motof'ideta"f tlv~t ... ~ ua c:hei,:adâ • mtir•. 

tuiam na ver
dade excelen
tes motivos pa · 
ra se disputar 
valorosamente 
em todos os 
campos a vito
ria. 

Automobi
listas, motoci
clistas e ciclis
ta~. não se pou
param e, d'ai, 
todo o brilhan
tismo d'esta 
festa, cujos re
sultados foram 
os melhores, 

S. 0 juri du C'nrr' •laio: 1. ar. t:du1mlo VihU"t!"· 2 ... r. ""t""u' rt'OJin•Írft \luut.i·fr(), n. •r. l-~N"tlando Ktmidtt. ~. Jr, Ant4.'lnio Oul· 
m1u-Ae~, .; . .f'r. Ah1ttu J."'1•rn . .'i.t1l '-' u "'. J\rwtmdo do Urilo + cln CniAo ''t•lo<'lP<•dica do Liabo". 

como a vila de 
Monsão, ofe
receram pre
ciosos premi os 
que, juntos 
aos das ou Iras 
localidades, e 
ao do •Jornal 
de Noticias, 
que promoveu 
a prova des
portiva, aos de 
emprezas au
tomobilistas e 
de particula
r e s, c o n s t i-

tendo cabido 
os primeiros 
premios a dis
tintos •sports
men• já conhe
cidos por ou
tras provas de 
eizual dificul
dade, para as 
quae!: são ne· 
ce~~arias qua
lidades que ~o
b c j a mente os 
concorrentes 
mostraram 
possuir. 



, m'TE DE UM faF;plIJv 
~- ~~ ~ 'rE 

·.rt · " \'i\'ia ha anos nas ma- fro. Organisaram-:.;e 
~ las de Mutolo ou Bniu, UrlU,IS pOU('aS de u~x-

j urisd i<;iw da ch·c:ums- 1>e:diçbesn contra o gigante; mats 
('l'i<;iio de lco lu e Bengo, semp1·c desastrosas. Cinco indit· 
un1 elefante já muito genas, dos mclhm·es .t·nc:adore~., foram horrorusa-
\'elhn. Em tempo at 1·a- mente vitinHtdo~ JlOI' ele. o~ )JO\"OE> da l'egiào ti-

nluam desistido de lhe 
da1rca<:a e supo1·ta\'a.m 
~olh uma indir,i vel 
pr1.e!:'~ão de ter1·~ 11' to
dm~ os es:tragos que a 
ferrn lhes fazin, dando
se _já por muito sati!"· 
reiitos pin· ele conten
turr .. se com as batatas 
e , cnrn o milho e nàu 
se atirar ás sunschou
painas e~e:;;;magal-f•S. 
Dla~ urna cspcrancn 

rtúiou l"om a rhegada 
dm fiscal ela caç;• da 
p1vrwinciu d'Angola, 
sr~. Carlos Lursen. E~· 
te eximiu ca<:ador de 
feirns, de cujas proe
z:.ns. já a 1d lnstn\\'ào 
Pfortugu~zau se OCU· 

pwu. propoz·se d:ll' ca· 
h<o dn terrh·el solilario 
dtn Mmolo. Depois de 
vau·ia~ tentativas, em 
qn1e não· sabemos se 
1nwi:..u·nu n1ais temeri
chnde do q u ~ arro-

r~t~::~~o':~[i~\~~ª;~~1~ºó~:1!~ºl~u~o~~1~~~N:: ~h~'/a ~3º ,~'es :h~N ~~~:ª~ 
gc ~entado 11obre n pre1m o meosmo cnc;ndor. id<o O.J1l'OXinlm··se da fe-

vessara 
e le com 
011 l1·os o 
l'io Quan· 
za, Jntc1·
n ando-se 
estes n~ts 
matas de 
(Juiçama, 
onde ain· 
da. vh·em, 
desgilr· 
rando·se 
o outro 
J>nra as do 

M u tolo, por 
- motivos que 

4. ;"' Cnrlos LarJl,en. quo rn•· se_ria curiosis· !L tou o cleflmto om ]ç()• s 1 m o saber' 
...,,.. ~ lo o Bengo, isontado na mus que não h:'.l 

\. __:: ~!bn":~e(i:S'~::à'~º~ t~~: intui ção humil· 
v; < !101"1qne:4acompa1~0· na capaz de 
_ ,. ,? \'a ont•o ~6 ví: um.a indir.· desvendnr. ? nA. ~~o tt.~ a t.rl\\'05F11ftd~) o· o velho ani -

~ :~,1:1 ~'l'!t,!~:i!i~l~K~"~n::. 1r1nl insta lou-se 
o que tomou purte Clm dh•erRos ntArp.1C'~ na í1orcsla CO· 
e:ontra O ,:::ent!o, doti~RCl\ndo-i:;e \><.110 to1eu mo n ·um iorte 

saugue frao o ohmt' pontaria. incxpugnavel e 
torn mH:;.e o ter

ror dos hab itanles do Bn ia, que eslremccian1 ao 
sentil-o como se se tnnassc d'uma alirna rin apo
calitica. caida n'aquela rcgitao para os aniqu ilar. 
Por onde e le passava cleixa"u os clestro~os de um 
ftu·acão; terra q ue ele talasse ficava assolada co
mo se por ela passos~e tuna horda ele \la11dalos 
famintos. Nos campos não deixava medrar nada; 

: derretia as la"ras cio milho de um dia para o ou-
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•nu. De moità em moi
ta, coleando-se á~ veze~ no .. •chitu como uma ser-
11ente, chegou no aka.nce do tirro e, quando o mons
truoso- animal lhe vo l tava ai tromba n\un movi· 
mento de desconfiança, part<-1m dois tiro!'-, r--erenn
rnente intervalados, cel'tefros; .. ~\ ~ 11rilnein1 haln, o 
e lefante estremeceu apenas; mas á segunda deu 
um salto horrivel, (et·ido en1 (pleno corução. 

Ainda nào c;.li u, porém, e g:algou com um deses
pea·o titnnico pura (1 ponto <.l'mude haviam 1-nHtido 
os tiros. Cs pretos caaTegadon·es, <1ue acompanha
\'arn o sr. Larsen, puzerarYn-se en1 debandada, 
cheios ele pa,·01·, largando :as espini:urdu~ 1ielo 
chão. Só o caçad(ll' intrepicflo estac:\l'o. \'igilante, 
de carabina apontada, mas rna cel'teza de que não 
era necessario dispa.nu· novo tiro pot·que o animal 
(óra ferido de morte. Eíctin1rme11te a segsenta po~
:-\os da sua mal'Cha louca, o tele(aute tombou t.•om 
todo o peso da sua enorme Jlllas~a, 1n·ocluzindo um 
eslrondo inaudito que acordJo\l pelas ~elva::.-; ecos 
estranhos. Estava nh>rto . 

As pontas medinm 2 mett·t•)S de comprimento e 
pesn\'am uma 25 kilos e n. outra Z'l. Cada unu\ 
das ore lhas media tn\ W de comprimento por 1 
metro de largu ra . A ciL'cumr(enmcia do corpo era 
de 7 metl"fls, pesando luh·ez miai' de >toneladas, 
uu sejam 1:000 kilos; a trnmlba media 2 metros. 

O <>". capitào Si lo de Bril<n Bcbelo, administn1-
dol' da circumscri<:i'lo, que pn·estou todo o auxilio 
preciso ao s1·. Larsen, depol$ de ter 1·ctebido a no
tic ia no domingo ás 15,5 IH1H'(1s, partia pouco de· 
pois pat·a o local, que tica ~l cinco horu~ da sédc, 
e ali tirou diver~ü!- fotografi~s do animal e du ca· 
c.:ador, as t1uacs apresentannos fl{JS leitores da 
ul lustrnçà11 Portuguezau. 

O s1". Larsen di1. Que exisle?m na Qui~amn duas 
grandes manadas de elefanttes, lendo ele em 1911 
apanhado uma cria \"iva cite um elefante e duas 



•:l11ifor tA 111urto nu auttorlor de lco1o f;O BtmJ,Co 11t•lu c·•":•ufr r 1línA111art1ue.i'. Cario& LMn>tm. \1•n4lo •t\ •enh•du na CfthêC:A o 
11.dmh btrrtdur 411• cdrC'uuu,crJ,·Ao, capitào n. Silo d~ Brito lfoh('lo. de quem sào o.; elicb(.11 c1m• nt'om1urnham t>ttc:• tuti'to 

crin~d(I' hufnln qut• iuít-lizmente mori·Pram t·m ton· nu:nr. Es~o r egião, h·uusrrn·mndu ttf(oru en1 capita· 
sequell(•ia d•• IH ,;dei atncado pelu ltl' 11 tiu da (Jui~u nia-mór, \'Ue ~er cnnlhutu Á dh·1•(1in do i l u~lre capi· 
mu, e tt•ndn-llw fujlidu u~ carregadtH't~ ficou:$(; diua hin, ~r. ~ i lo de Brito llcht• lo, q11t• ~·ru julho prnximo 
ahandouado, ntlt•uclo·lhc um negociante de Bt·uscut.•· ali frd fazet· um recnnlwdrnt•utu. Foi l'~le oficial, fi-
la \'clhu CJlll' \l'ill <'0111 a sua gente linul·o tia' 1(111· lho do distinto ~ enulítct l(t'll<'rnl, '"· J. J. de Brit<> 
ras d't ~s -J.tPUtin_ ..\ ()ui~an1a é ahunc.lantt• dt• c.·oc.·a t• Ut"helo, exunenado Oe administrador de lcolo e Ren· 
foi rt"co11w11dadu 1wlu i•a<;~1dor ao governo ,:tt•rol c:1ot• sc:o, d~\·ido á:-. ::-.uu:-. iu:-.tanciu~. 
Tt'.'i{'l"VU~!-o~· ~U(\lt lu l"t'gi;io. não sendo JtllrJUitidu ali Cuhiri, tlhril dt: HH:t ~I. H. 



Cronica per
dida ... 

Na vespera, 
quando a chuva 
paro~1, cu e o 
meu A 111 i g o, 
Poeta, deitámos 
até ao caes na 
esperança cu· 
riosa de topar
mos, entre as 
mulheres que o 
esplendor elas· 
sico da récita 
de despedida 
chama e traz a 
Coimbra, aque
la t:xtranha des
conhecida em 
cujo corpo e ai· 
ma ineditos a 
voz do povoes
cu lpira bizar
rismos de es
velteza e sedu
ção suprema. 

Tombavam 
das altas torres 
morenas, agora 
que a novena 
findára, as ulti
mas silabas de 

I, Sr. Fe.mkn1lo dt 81\ITO" :/, Sr. Afoni.u UixlriJ.."'ll b Pi:reUa- -:$ .. Sr. At4'nio 
:torta l' Costa ' · Sr. Joào d11 lh"•U1Afll• Col1t\·u, autore .. da peça. : •. l"r 
l.uiz Pinto e .\breu. au,or do 1-"'atlo da.11, Ua1ad&Jl".-t Sr. Afon.,o Bnt4>lho 
autor da lf'U'• da bahul" ; Sr, 84·nto C"n•lho. ntn do~ antOr61l ,J,t. rnll 
'"ª·-b Sr .. Carneiro Cnra•lo, t .. a .. un-iro •la ("Qmi".....to. 9. Sr C1'1d .. ira (; 
lho. Í'"""idenh• da comi .. ~Au. 11 1,, :-Or. H1·r. nlano Fel'f'f'ita, "t'Cf'f'tArio 1la ru 

mào;Ao. li Sr \lmf'i•lft C(l1"1f1·iro, af'•'J"tlt.1uio ofa rumi_ .... ào. 

uma balada de 
bronze reli
giosa e vespe
ral. E as mu
lheres que os 
nossos o 1 hos 
espiavam, fo
ram passean
do, processio
nalmente, por 
deante de mim 
e do Poeta, a 
sua estatuaria 
ora balbucian
te, ora acade· 
mica, ora dis
forme ... 

Lembrei-me. 
porém, de que 
uma vã pro
messa me jun
gira ao encar
go de cronicar 
o irrequietis
mo d'esses 
dois dias em 
que, na Cida
de da lenda, 
grave, tran
quila dona do 
tempo antigo, 

a alegria 
passa das mo-



ças que o dia de 
hoje espir i tual i 
sou e dos rapa
zes que em fo li as 
afogam a ante
saui:lade das ho
ras descuidosas, 
que passaram. E 
lamentei, diante 
do meu Amigo, 
que a leveza de 
ue~ .. 

. d'aqueles mesm~~ que ainda n~~··~ 
poderam sentir a pancada sêca, brutal, Ji 
quasi fulminante, d'estas duas palavras: é 
• nunca mais•. 1 

•Eu bem sei, continuava o meu Amigo, 
que a gravidade dos meus comentarias, 
tristemente conselhei raes, se perderia, na 
confusão de fotografias que hão de repro
duzir o Rodrigues Pereira e o Quartim em 1 
• travesti. de bailarinas, se antes não fos
sem >idiculos no meio d'esse •mise-en-scé
ne• claunesco d'uma revista com remoques e 
picuinhas a meio-pau, com Champagne, be
bedeiras e orgias baratas ... Mas eu não ve-

jo nada d'isso, porquanto á minha Sau
dade e ao meu Desejo não basta esse 
cenario somenos: e é assim que, ante a 
minha visão momentaneamente exaspe
rada, estas mulheres, que nós vemos pas- • 
sando, todas leem bizarrices exquisitas 
que eu lhes espiono-não tanto na plas
tica publ icada dos seus bustos -como 
nos perfis de heta iras e nas almas de 

Rainhas que a minha 
imaginação lhes empres· 
ta para que melhormen
te fechem a ronda de 

Graça e de Beleza,. 
dentro da qual ha
de surgir aquela 
extranha Desco
nhecida de quem 
as vozes contam 
ter sido a um tem
po Stelio, Perdita 
~Mu l tidão n'es-

animo dos que, de 
animo leve. houves
sem de ler os meus 
comentarios a esta 
festa em que o Riso 
é a mascara parado
xal da Tragédia, -
me impuzesse a ba
nalidade d'uma cro· 
nica onde, porven-
tura, se perderão até .,;::-;; • _ 
aqueles mini mos detalhes ~ 

1 de côr e ritmo, com que ..., 
os nigromantes da Fráse costumam ilumi
nar as mínimas impressões de dia a dia ... 

Ao que o Poeta me respondeu: 
•-Se eu tivesse de escrever alguma 

coisa sobre um assunto que, como este 
é para nós outros tão farta seára de emo'. 
ções e sugestões. de modo nenhum trairia 
a minha maneira de ser artista; e assim 

procuraria dar 
bem a dolorosa 
tragédia que se es
conde dei;itro da 

rncons-
/:· cien eia sa Veneza-a-~ 

Vcluptuosa que 
as p a·I a v r a s d e 
D' Anunzio inun-

daram de Fogo 
e aonde, no di

~ zer de alguerr, . 

~\ "''-. 

1. Minerva no Hu trajo t~1renc> 1Franeisco Owen -2. A pRi-tA rica !Bartolomeu Frth:Uo.-3 . D~mn ~la e.)rte de Minervn (An.tnuel' 
de Lomosl-'· Menina catadeira 1Ji'ernundo Mutos Chav('!l)-Õ. Uma da.ma da eo1'nJ>&nlun 1V 1eente de Ca.r,•:1.lbo) 
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1. O b11B.o hnit•ç&o ,,,. F._.rnira d• Siha _.Uomin~oa cfo }'ii-"l.tc ir.-do.-2. lilulb('r •ltl egua fr(',.c "'· ff'•num1h, eh• Barro,.. 
S. A Arru..ra•la. Cflrl·•• :,.u1111ain - l H •1uu· 1101 Jm .. tse-.. ll•nn•l ft .. il, 

im 



r:·t~m semeado os deli rios vesperaes da - -ri·~~s quando pela côrte de Minerva e~:vr· .. ' 
~ :~'a moça fantasia ... > ram, n'um cabeludo e descarnado corpo de 
• Já no caes rarravam os passeantes; e o bailadeiras, moços que ámanhã serão os 
: meu Poeta calou-se, os olhos seguindo o mais graves homens do paiz. Todos achá· • 
' vul to hieratico d'uma mulher de luto em mos depois, que o Carlos Sampaio e o Fra· 

cujo porte havia anceios de realeza... zão tinham graciosidades de verdadeiras 
~ mulhere~; admirámos o terno fio de voz do 

Nas escadas do teatro, gente de capa e Maldonado, a arte do Barros, a forte car· 
batina, apinhada, ululante, entravou com nação do Moreira d' Almeida, a graça de 
grunhidos an· alguns e a boa 
cestraesanos- vontade de 
sa entrada; de- todos. E a ale-
certo não era gria passava 
a mesma gente d ~ mão ,em 
que, na hora mao ... Num 
febril em que camarotcper· 
escrevo, ou- to de mim, 
vindo o zuni- uma mulher 
do das balas, de Coimbra, 
tem sangue de de grandes 
heroes e sêde olhos pretos, 
de heroísmos mais uma vez 
nas veias pai· prendeu os 
pilantes. meus na admi-

E n t rámos. ração da sua 
Nos camarotes graça; quiz 
que o gosto de saber-lhe a 
Brito e Silva e da de; e, 
armara em pa- quando o per-
1 a n q ui n s de gun t e i, ape· 
torneio medie- nas me disse· 
vai, com car- ram: 
tas de bacha · - Ha doze 
reis tombando anos, n'uma 
e longas espa- noite como 
das nuas cor- esta, perten· 
tejando em cer- lhe-ia o 
der redor o primeiro pre-
• Pal ito Metri- mio de bete· 
co. que,ao za ... • 
!undopresidia; H a doze 
noscarr.arotes, anos! Fosse 
raras figuri- eu mestre na 
nhas espreita· arte de escul 
vam apenas, á pirou de pin-
espera do mo- lar que daria 
m<'nto em que de bom grado 
fosse distinto a imortalida-
ass o m arem á dedasminhas 
frente a fechar obras pe 1 a 
a grande ron- posse d'esses 
da de Graça e doze anos de 
de Beleza que beleza invio-
o meu Poeta lada ... 
idcalisára. Ne.etttr . Arnhro•I•, rAfonso Botelho (1 l•'t'rn1oulo cl6 Bftt'R.... Agora o 

Lá fóra, as Champagne 
vozes bradavam mais alto. escorre dos gargalos doirados; ha mãos 

E' o Japão que chega, disse alguem. virtuosas que entornam na m"nha taça o 
A' Turquia .. , acabaram do lado. veneno da embriaguez; e as mulheres to-

Sob as luzes em cacho e os olhos das das perfidamente espionam o desequilíbrio 
mulheres que, n'um momento, pejaram as orgíaco dos moços. 
tribunas galantes, pareceu-me que a ale- ... Mas eis que, de repente, seis tiros ras· 
gria passava de mão em mão, como uma gama bretanha d'essa atmosfera voluptuo-
taça de cristal onde o riso se contivesse sa; ouve-se o tumulto da debandada; á 
para molhar todos os labios; dir-se-ia que porta, o Bossa boceja uma ironia diante 
apenas o meu amigo a recusára: é que ele d'uns mocinhos palidos; e o meu Poeta, 
esperava, para beber o claro riso dos seus mais triste do que nunca, murmura· 
dias grandes, a sortilega taça d'uns olhos .- •Como -fiodia •aquilo• acabar bem, não • 

• que não surgiam vindo • Ela ..... • Jº 
Emtanto a revista, feita adrêde, principia- Coimbra-Primavera de 1913. 

chalaceante e inestetica; e todos nós Jo\o o"A1.CACMn. 

••• a - - - - ---------------... , 



EM ARTILHARIA 7 

A festa do juramento de bandei· 
ras em artilharia 7, aquartelada em 
Vizeu, foi uma das mais interessan· 
tes que se teem ultimamente reali· 
sado em diversos pontos do paiz e 
nas quaessempresedemonstra, além 
das qualidades militares. o espir i · 
to de confratern is~ção que existe 

8G7 

no exercito. As festas foHam presi· 
didas pelo general comaandante da 
- • 2.• divisão militar qure enalteceu 

o seu valor e celetbrou a liga· 
ção entre oficiaes ,e soldados. 
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1. A• <'rti•n(A4 hrin('ando na 
"1hta •.auint.a do ho .. pital. 
Urn do1 r«-quenito~ •~•ri· 
dan1lo • ""ª('ªque fornece o 

J1•itci 1111ra 05 mternndos. 

8G!l 

CARi IDADE PARA 
COM A\S CREANÇAS 

E' um1a das mais be
nemeri tias institu ições 
estehosmital para crean · 
ças, dewido á iniciati· 
va d'almurnas senhoras 
da nos~a primeira so· 
ciedade;, á frente das 
quaes sie encontra a sr. 
marque;za do f aial, que 
recebew este legado de 
sua rnãre a falecida sr.• 
duquez;a de Palmela. 

A l i see albergam mui· 
tos peq1ueninos e nos 
vastos jjardins do hos-

~ 1 pi tal con· 
~ valescem 

das suas 
enfermi
dades, fi· 
candoge· 
ralmente 
ali asila· 
das a re· 
ceberem 
todo o 
conforto 
e todo o 
carinho 
Que lhes 1 
dispensa 
a carido· 
sa regen· 
te do es
tabeleci· 
mento. 

- ___ _.,,..:~J 
2. AM C'ttnnça .. l•rmt'All•ln n•a horta. ~ 

4 A• <'tt•n~•'"' l'Orn a ff'I,;• nlf', no JA:rf':Jim do ho,pit.al. \. 
1 

tClkltl~ ll~raol•d ~ 

. :\ 
V 



Hospital-asilo da Madalena do Pico 

A sr.• D. Maria Josefina Terra Pi
nheiro e seu esposo sr. Antonio Pa
trício da T erra Pinheiro, da ilha do 
Pico, le~aram grande parte dos seus 
haveres para a construção d'um edi
fício hospitalar, cuja primeira pedra 
fo i lançada em 2 de junho, diante 
das au to
ridades da 
vila e da 
cidade da 
Horta, ca
P i ta 1 do 
distrito. 

Outros 
ie gad o s 
auxiliam 

lambem a 
ed 1ficação 
des tinada 
a os p o
bre'> e que 
r e p resen
ta um gran· 
de melho
ramento 
n'a que 1 a 

região. As festividades para o lan
çamento da primeira pedra fo
ram revestidas do maior cerimo
nial a que se juntou o entusia-;mo 
do povo agradecido ante esta 
generosa iniciativa que tanto o 
beneficía. 

l. O P"''º <'S'perando a.s Rut.oridndes Ofi convidu.do!l.-2. O t.C'nento df\ armadn. 1tr. Augusto OoulRrt do l:lo,letros. eo· 
m.Rndt1nt~ da . l ç;~r, diz<'udo o i!'CU 11itNll'S0.-3. O s:enador. JJr. Jo.<o~ lrn<"hndo Serpa.. d i!lenr.1m do.-J. O Rrr:J> mflro~md'> n 
poru do futuro hMJ>ltul por oca.s1"0 dô hulv.amonto da primeira 1•1'1 Jtü. 1f' . .tog10._"~ d~ •u•od.,,. .,. A11t1JMirJ f'to1u.úto da a.,,,ar. 
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NO PARAIZO DO OIRO NEGRO 
.AMAZONIA. 

Só vendo se acredita na magnificen- rio <::olimões, a nossa almat extasia-se 
eia da Amazonia. Por maior que seja o perante a exuberancia de ttantos dons 
poder descritivo não con~egue dar, naturaes, em que não satbemos que 
sequer, uma palida idéa do Estado bra- mais admirar: se a flóra mtulticôr. se a 
zi leiro, onde cabem quatro das maiores explendidez faunêsca e ue pcovôa as fio· 
nações europeias. Não ha viajante, por restas. O homem, em face cda natureza 

mais inculto, que não fique maravilhado 
com a vastidão dos horisontes amazo
nicos, nem caminheiro estudioso que 
não apanhe de visti elementos que sub· 
sidiem a historia etnografica do famoso 

a111azonica, sente-se fraco te pequeno, 
tantas e taes sãc as forças qiue o subju· 
gam; mas o que facto é que • essas mes
mas forças ao pa;so que co dominam 
leem para ele encantos varrios, pois, 

territorio que tão agradavelmente suges- aos poucos, ele ~e transforrma de escravo 
tionou o grande cientista Eliseé Réclus. (m senhor, arrancando do 1seio ubürimo 

Desde o Estreito de Bréves até á foz do da Amazonia os seus filões. inexgotaveis. 
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Aos anos que dura esta 
luta! Quantas vidas hão 
ido na voragem de or-

1 

gias produtoras e sonhos 
desfeitos! E' que em ne
nhuma outra parte do 
globo a luta entre o ho-
mem e a natureza pujan
te é tão desigual. Brigam 
ambos para ambos ven
cerem. O braço hercu leo 
vencendo a rudeza dos 
plantios. O solo sulcan
do-se de veios frutifican
tes. E tudo isto acaba 
n'uma colaboração ami
ga, n'uma permuta de es
forços e energias gastas: 
a terra dando ao homem 
o que ele soube captar
!he inteligentemente. 

Por todo o vale do 
Amazonas existem ele
mentos de vida. Não ha 
recanto que se não ofe
reça prenhe de seiva. O 
braço do homem tem sa -

são, porém, ainda sufi
cientes para o povoarem. 
Ha leguas e leguas que 
pés humanos inda não pi
zaram. Nas margens dos 
rios é que se nota maio
res agi o merados em bus
ca de fortuna. 

Os grandes cacoaes 
estendem-se por toda a 
orla do Amazonas até se 
perderem na foz do rio 
Negro onde principiam 
as florestas das arvores 
d'oiro. Ai são, propria
'llen te, as fronteiras do 
•Pays de L'or 11oir,• como 
lhe chamou o explorador 
Paulo Vale. Nos imensos 
terri torios d'esse paiz ha 
de tudo que o homem ne
cessita. A estupenda fer
tilidade das terras ama
zonenses é já proverbial. 
A agricultura tem de fu
turo vasto campo de ana
lise e prove i to. Certos 

1. 1'lo logo Jann•TU-, t'"'Jll41ndor da. rilori• flr9ia. ~. P.-tmoi.r4\ Boriii, Ml\unlil\ 1' .. Jexnos.a.- 3.. l 'ma rQl)f(litn. na caohoeirl\ gr1mdo. 

bido apoderar-se de tudo o que possa en- cere es e gramineas, que nas zonas mais 
riquece-lo. As grandes correntes irnigrato - favorecidas do Brasil, só permitem uma ou 
rias, espalhadas pelo solo amazonense não duas colheitas anuaes, ah frutificam tres e 
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quatro vezes ao mesmo tem
po. A cana de assucar, por 
exemplo, planta-se no Ama
zonas uma ve·z por todas, 
alcan çan do fenomenal re
sultado. O feijão e o mil ho, 
a mandioca, a batata, os fe
culentos em geral, em pai te 
al guma germinam com tan
to vigor e rapidez. A cultu 
ra do arroz será incalcu la 

portuguez, que podendo empregar pequenos 
capitaes fica com a certeza de que os campos 
arroteados sabem corresponder á sua energia 
de produtor secu l ar. 

De todas as culturas amazonicas, a que mais 
propagada está é a da borracha. A celebre HE
VE,.i dl<.ASILIENSJS, a arvore da seringueira, 
tem sido a riqueza 1o Amazonas. Por varias 
circunstancias que nada importam ao fim d'es
te artigo, hrj ~ mais do que nunca ela está sen
do alvo de importantes discussões tendentes 
a torna-la mais valiosa ainda. O grande publico 
quasi desconhece como nasce e se fabrica a 
goma elastica ou leite de seringueira. Os pro
cessos, inda que hajam evoluído, quasi são os 
mesmos de outr'ora. Para obter o lactex, o se
ringueiro mune-se de UllJ machadinho de fórma 
especial, cujo fio não tem mais de 3 cm. de 
comprimentn. Começa por limpar a casca, e 
depois faz uma duzia de entalhes pouco pro
fundos, uns verticaes, outros obliquos, outros 
ainda em fórma de V . Colocadas as tigelinhas, 
o precioso e coagulante liquido escorre deva-

l. He\·ea Bra!llili.en<ili$ a arvortt dA s~ringueirA.-2. Améz,,nas em dagem.-a. O Ptir do S ol no Rio N<-gti>. 

vel em futuro não muito longínquo. Em suma, gar. De seguida muda-o para umas latas 
o problema da agri<'ultura está sol ucionan- grandes nas quaes o leva para a barraca 
do-se com enorme vantagem para o tolono onde o liquido coagulado de todo se tornou 
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borracha. Procede, então, ao defumamento. 
Livre de todas as impurezas amontôa-a para 
seguir para bordo dos •gaiolas>, pequenos 
barcos que a conduzem a Manaus. Aqui é 
feito o beneficiamento da borracha, abrindo· 
se-lhe as entranhas e expondo-a para a cori 
tagem. Rea l isado esse trabalho, vae paraos 
armazens que a negoceiam a terceiros e ... 
assim por deante, até que pelo mundo afóra 
se transforma em tudo o que o leitor sabe 
que o famoso lactex se tornou, ignorando, 

por um longo períodoJ. As inundações não 
a prejudicam, desde q1ue o solo seja de tal 
natureza que a infiltr~ação vagarosamente 
produza, e que quandm se afaste a agua de 
sobre a superfície das. terras se não tenha 
ainda produzido o ma)O(imo a que a ~atura
ção possa atíngir. Por· abundantes que se
jam as chuvas, e por e\levado que seja o es
tado hidrometrico do ar, a HEVEA cresce 
em um solo cabalmentte rico. 

A vida no Amazonas é intensíssima. As 

l. Jo,,oz do Uurú .. JmH'A co'tn Olil 1Hlrt'M: ('Jmmnd<H; 110Wal' atir1-r•1Hfo1o1 na m i\rgom.-2. ,...,,1t .. fa1tl;,1&JIU" no Bnhco ""'"'117.0llfls. 
(l'odo~ 08 elicliés: foram otérrcltloJi i\ 11. l'.'\TltA('.iO pcln cn1<tl G. Huobner S: AmRrnL Fotografo~ "'m "1 anau"' \! Rio 111' Jaut>ir.-.1 

talvez, que é feita á custa de muita lagrima 
e de muita vida .. . 

A HEVEA BR.AS!l!ENSIS é uma das mais 
admiraveis arvores do mundo, no que res
peita á adaptabilidade. Existindo humídade 
e uma favoravel soma de condições vitaes, 
cresce, perfeita e vigorosamente, em toda 
a parte. Mostra, porém, o seu mais amplo 
desenvolvimento nos ricos solos de aluvião. 
Jámais floresce onde a agua possa permacer 

s;s 

grandes explorações accreanas teem desen 
volvido, extraordinariarmente. o rico Estado 
do norte do Brasil. E' à:le crer que o futuro 
do Acre seja dos mais rrisonhos e promete
dores. E como não had1e ser assim se todas 
as atenções se voltam p>ara ele, na esperan
ça de que é no Amazomas que está o futuro 
nortista? 

Manaus- Maio 19133. 
. Jost. S1Mõ>:S Cor.LHO. 



ml'le.,tro• Filip• Ouar .. 
lf' e Caldj•ron tom j"'na 
no lf'Atro Rf.J>ulilkM. 
-.;,.. ll•e•tro CalolfMn. 
-6. Sr. l.Jno l"errrira 
empttz:ario quflo .,., pio 

~: dcR~~:~~!~N7."';,.ilf1~~ 
))uarto. f f 'lltM lltrt11Ucl) 
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1.11001 cv!lltCllTO. xo <'Ll 11. E1.u ,·o: DA ••ttuf'rda para a tairlfth,a. t.• 11lano. Sr.•~ D. Ana Cald~1ura. O. Maria Julia • .\breu. D. Ana 
Cora•lo Caldf'ira. ,D. Ana f'11rfflira. O. lo.lia Pt""•tana. D. lbria .Joana da S ih·a. D . Cualt1na Ha.rnto, D. Ixau..ra Sequeira, D. 

~'!!i: .. ~03~&.'!·t~~:.t:.~~ M.r~~~r!.~ªê~iti; ~~~n;:.~;:f'~':n!~D~X!ri°.1:::;'*-:h.1~º!-~l!~"~~:i::·su~!~~ t!~ 
'i~:~:. !~~~u~i ~;::."à~·· 1~:::~·.:.~11:::~~rc!:~ ~.~:;~·À;~~~·~i·Ô~1~~::1~1·;. "R~:t~t::io~~~~~rid ~'\~~: ~; 
~nu. dr. Al~n.o d• K.ur•to• iorpnludor e diretor arti.tit·o .. Joi.f, da Sih'a. Fili" Caiola f" Joaquim í\o .. do e Silva. Pa&f'm 
t.ambem parte do gnlJtO mu nAo 1mtlf"ram entrar n'e..ta fotograt\a oa an. alíef'85 Proslfo!< da Jl~ ·n•(lta o a&pira.n\$ KTU.St OomN. 
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1. Sr. dr. Jtodrl~1 A111:u11i.o (\,rqu(\ir~ \Yelo~O. tuh·oi.tndo. füh1<"Mu Nn J.i.ihou. :.! Alr~~!l dt• inf1tntnria • .r Jo:du11r-lo Amnro,fAh 
cirlO no ann.ic.orlo 1l1t <~11llnh1..~. Sr.• D. àltt..nuelo. ~lonfriru cl' \l:t'o\'t1clu fli.r1ttn, <'"'poi;a do A)f11res du inhu..i1t triai, .. r ~tunuel l"~r· 
na.ndot lh1.111.ta, o tpu' raleeen em Leiria.-.1, Sr. dr. Frn1wi111<"0 Jm+'· ,1., ~nll•u\. 4) C1htro. f•le"Mn em Lnic•t•" ·,. O <'J,, .... fofrv t.auro· 

maquico mmador .... r. Antonin Nul1r~ h1foute, falf!<-i•lo na ilha tln \tu.•lf'ir•. 

Jo5é Maria dos Santos, que faleceu em 
19 de junho. foi um prodigioso trabalha
dor. Realisou, na nossa terra, o milagre 
de dar a Portugal uma supremacia: a da 
vinha. O grande lavrador possuía a maior 
vinha do mundo, cuidada, tratada com des
velos sem par n'um solo abençoado e pos
suía lambem a mais vasta e uma das me
lhore~ adegas da Europa. 

Tudo aquilo nasceu d'uma fortuna larga, 
vinda do seu 
consorcio com 
a viuva do mi-
lionario S. Ro
mão, de capi
taes grandes, 
masque ele sou
be multiplicar 
com um traba -
lho inteligente, 
tirando da ter· 
ra tudo o que 

O senador Carlos 
Cali1xto, que faleceu 
em '21 de junho, foi 
jormalista e ocupa
va altualmente o to
gar de sub·diretor 
da s1ecret a ria do 
Com gresso, cargo 
parai que o nomeá
ra o• governo da Re
publ l ica, cujo pro
granna sempre de-

º •t>nador C"rlo~ Calixt-o, iide· f e n Cd e f a, e Sta ndo 
.... ,. "" 21 dejunbo. depcois do advento 

das novas institui
ções filiado no partido ewolucionista. 

A sua especialidade no j1ornalismo era a 
das secções desportivas, 1 tendo sido um 
dos primeiros propagandiS\tas do •sporh 
em Portugal e cultivando--o com esmero. 

Acometido de doença su\bita, faleceu no 
hospital de S. José e o seu funeral foi uma 

ela lhe p.idia dar, au
mentando as si:as pro
priedades nas quaes mo
via exercitos de traba
lhadores, tanto nas vi
nhas de Rio Frio, como 
nas he1dades alcmteja· 
nas, grandes como do
mínios senhoriaes e que 
fazem calcular a sua for
tuna em perto de dez 
mil contos, cifra que, to 
davia. só se averiguará 
l'J '1 1' º' herd!iros do 
grande lavrador paga
rem ao Estado os direi-

: tos de transmissão. 
sentida manifestação de saudade dos seus ccolegas e corre
ligionarios. 



. 
o . . . 

. 
• . • • 
lt<itrAtof'I dl'! ~r.• D. C1o11,.tantin" \'t•Ígft,qnarlrn d1• ~irnM.u •IR Vc•ii..-a. 
que obttiH~ a 3. 41 nw<lftllm i·"lõ mm no So~on t'e P"rl•, honra at{• 
agora •ó Cof'lnforidn trl'• Vt'll'.f'I• a nrtlbus p"ltlllfll\l&CI• Wmdo si.do 

0111.mtro1o; lllf. ... irn dh1h11(uhloJ Sa1~nao u Sou zl\ Pin to. 
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~.-. h 111ilttt1tlv Prand .. c·o \1e,.11111••11111 Or1u•in .. , ('(Jn .. uJ •h• l'1•rtu,:11I 
;•rn Jht,,.i dhti1Hi$i<in10 Jurwh1n1-rio que d('sdo UH1 J'i~11ldo n'a· 
qu~lo rCllno. te1vlo rec~bidn 1u1 mnioro .. dt'm on"ttAQlJ(\A d 111pr<190 
4.' lll\tO <•ondOCOr llÇÔO.S do.li g0\'611\011' llnllmitA, chincg O rr"nc<11. 
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; Ôt f,1ntrteoi de \"l•1limiro Pirito f 

rle A '"••ro J(todrii;:ue-" ''itimh •lo 
At41'nt•cto d" rua do Carmo. 

O aviador M anio, que 
foi vitima do pelo desas
tre sucedido ao seu ae
roplano que o preci -
pilou da altura de tre
zentos metros, teve um 
funeral imponente no 
qual se encorporaram 
muitos membros da co
lonia italiana que acom
panharam o feretro até 
á e1neja do Loreto d'on
de foi transportado pa
ra Ing laterra. 
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O funteraldas vitimas 
da expho~ão da boll'ba 
da rua <do Carmo teve 
um~ noita de imponen
cia tenà:lo-se feito re
presen har, ai( rn do go
verno e· do município, 
diversa1s coletividades 
que asssim prestaram 
a sua hwmenagem aos 
desdito~sos que falece
ram cm1 virtude d'a
quele m1iseravel aten
tado. 



A instrução publica nas colonias 

: NãosónHon- Os edific io~ es
: tinentemastam·--- - ----- ----------------.colares de Fen-
: bem nas posse~ guela e a es. ola 
: sões se tem de~ p r ofi <siona de 
• envolvidoain~ Loanda, a sim 
: trucão. send1 comoasult mas 
! aux-iliad"S o reuniões e· co-
• s eus rr g res- lares de M• ssa· 
! sos por parte d1 m e d e s sãv a 
• sociedades par· • prova de cerno 
: ticulares algu - nas colonia' se 
o mas vezes, com- o lha este assun-
: pletando assim as iniciativas do Estado. to indispensavel para a vida nacional. 
• 
' 
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No campo 
de Palhavã 
leem-se já 
realisado 
desafios ce -
1 e bres que 
são falados 
depois inter
na cio na I -
mente entre 
os amadores 
de foot-butl, 
nos clubs da 
=s pecialida
de que tanto 
$e tem pro
pagado entre 
nós. Ultima
mente aque· 
le campo viu 
uma numero
sa concor
rencia a as
sistir aos de
safios e n Ire 
os jogadores 

AAI 

nacionaes e 
os do !<ead 
Starquesão 
dos melho
resde Fran
ça. No en 
contro com 
o Club lm
perio ficou 
aquele ven
cedor por 4 
gouls contra 
2 e no tor
neio contra 
a Associa
ção de Foot 
Bali foi es
ta que ven
ceu por 4 
l!O.liS CO n • 
Ira 1 que os 
francezes 
consegui
ram depois 
d'uma bri
lhante luta. 



O &t'. n.h1i1<t1"u Jn. sruel'rn. com u 
geo('ral da <lh i"'Ao e o comttnd1tn 
to do Colf'i,:io \filitar. M.i-«i10tind .. 
aos exer<-h ioo1 dc· .. 1H .. rti\'os. do~ alu· 

nos. 

to l itera1·iu e cultu l'a fisit·a, 
entre os quu.es havia quatro 
pecuniario!'>, u~sim como on· 
ze medalhas d'oirn, 

A-:;. 1)rc1\·as. dísporth·a~ fo 4 

ram muito aprecl n.da.s. 
hem como a cxposi(,"âo do:-: 
trabalhos dos alunos cleYe 
L'ftS surpl'ee1:deut(> com a:-. 
suas ecu struçí•es curio~as, 
entre asquae~ flgura\'am um 
acr<i-plano e um submersi· i vel eng4?'nho~arn~111e rnode· 

] Indo:.;.. 

A en trega da uova ha11dei1·a a.o batalhão 
dos alunes do Colegio Militar loi uma ce
rimonia irnponentissima, destino.da a Je· 
vantar hem alto'' briu e a premia r as qua
lidades de trnhalho dos no•srs futuros otl
ciaes. 

t\ ent1·ada da novo bandeirn nas íileinlS 
causou uma prorunda comoção nos rapa. 
zc~. que a sauthwam militaro1ente sem 
poderem esconder o rrernitu que 
os perconia ante o simholo da po.lria que 
todo• eles jlll':ll';lll'l defender e glori ficar. 

Foi o tiue fez sen t ir1 com um grande en. 
tusiasmo, o aluno Aresta Branco ao dfri· 
gh·-se aos seus camaradas e logo o capi
tão, sr. Cha!(f" Franco, n'uma alocução 
che'a de palriotismo,antes ela distribuição 
do~ dnt,•entn 1wemio8 por apr oveitt1men 4 

A·p~ta dA fC"l•nAdA rNll.iMdn e.m 'Tizeu 11or oeasiAo das fMtM tfl\ cidt11de que forAm re,·estidn.s d'um grAndo brilbl\nti8mo, 
tendo t..trui,lt1 muit"it fornsteiros: José CA~uniro, fo7..endo ag eortev.ias. 

f(lir/u: de.. di•ti~to aaod ... r .,., J. llntal/toJ. 
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Poucos li· 
ceus como o 
de Beja po
dem gabar
se de votar 
cuidados es
peciaes á ins· 
trução prati
ca dos seus 
alunos, prin· 
cipalmente á 
que se minis· 
tra por meio 
das ex cu r· 
sões que 
e on s t j tu em ~~a ri;\ d(.! f"aro . 1\ (•hc~odu ·lto~ PXl'Ur .. ionhtu ... i!o Ji1 •m rle Bflju. 

nente Eduar· 
do Antonio 
da Silva Va
i ente, que 
tamb::méum 
fotografo 
amador mui
to ~preciac.10. 

Em faro, 
os excursio
nistas visita
r a m, entre 
outros esta
beleci me n
tos, o liceu 
João de Deus, 

Grupo dos cstudonte!> tirudo do 2.0 nnrln.r d'uma ca~R f ront.f'irA ao hotel Nt11da di: I"' C«i'AP'.rna. c.\d•• Afamont-f'. onde (!stivornm 
h O$f>Odll•luJ!; OR OXCU)'l<ioUi!-11 a~. 

tambem um o museu ma-
ótimoexerci- ritimo e a fa · 
cio h i g i e ni· brica da ener-
co. gia ele trica 

A excursão Em Vila Real 
ao A 1 g a rve, de Santo An-
r ea l isada o tonio visita-
mezp3ssado, r a m u ma 
representou grande fabri-
um magnifi· ca de labora-
co ensina- ção comple-
mento e uma xa, porqu e 
distração pa· r n'elase fabri 
ra os alunos ..,. cam simulta-
da 4.º e 5." neamente te-
c l asses, em cidos,con-
numero ele servaseadu-
35, acompa- ~ bos. 
nhados dos Os excur-
s eu s distin- Rf'j::MtU na. ria ''" l''i\l'O por 01"1\~ii\u tltt e x ('ur.:At>. s i o n is tas. 
ÍQ$ profeSSO• 1Cl foM.t d.o dilli1<tOfOfof!.1'ú.f11 OINOÚ(Jr ~ prq/ull() r do lifeN lcuo ;I< fir. E<l t.ardl) .1/. da S ihfra l'al.-"1'1 tambem Visi -. 
res, srs. Domingos Antonio Vaz Madeira, tanm Aia monte, d'OtPde trouxeram egual-
reitor do lictu, João Antonio da Silva e te- mente as melhores irmpressões-
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