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r Consulto rio 
Psico~ magnetoterápico 
Tratnm('nlô dn~ cloonc1ts organlcas, nervosa• e men

taea pelo MAGNETISMO FIS!CO e peln PSICOTERAPIA, 
auxlttnctos pC'Jos meloa flsleoa e regimens naturaes, 
co10 11 cq.,,pleta escluçãó de mcdlcauienins ou clrogM. 

Os quo e~:.\o 11olR cJcscn1tnnados, c:.nsados do "orror e 
c1uc perderam toda a esperança do curar-se. lembrem-se 
que os meus csncclals trntun1en10~ Pslco·rlslco·mngncll· 
cose dlclêllcos os pode salvar e rcs11turr.IJ1cs n eaude por 
mais aullgos o gr:wcs que •cjnm os seus p11dcclmcu1os. 

Dr. lndiveri Colucci 

1 T. C. JOÃO GONÇALVES, 20, 2.•, Esq. - Bsqulun A.J 
\lmlran1c ltc ls (ao totondo111c). 

b passatlo, O presente e O IUHIPO ~:!:~~~~ chr;~m1~1~!, 
fisionomista da Europa, 

M.Me BROUILLARD 

NEGOCIOS com a INGLATERRA" 

uiz o passado e o pro· 
6ente e predi>: o futuro. 
com veracidade e rapipez: 
< incompsrsvel em vaticl· 
nios. Pelo estudo que tez 
das ciencias, quiroman· 
cias, cronoloJlia e Jisioto· 
stia, e pelas aplicações 
praticas das teorius de 
Uall1 Lavater, üesbarolles, 
Lamnrose, d' Arpenligne9, 
madnme 6rouillard tem 
percorrido as vrlnclpaes 
cidades da Europa e Ame· 
rica, onne foi admirada 
pelos numerosos clientes 
do mais alta categoria, a 
quem predisse a queda do 
imperio e toe.los os acon· 
!ecimentos que se lhe se· 

~uiram. Feia portu11uez, •rencez, inglez, alemào, italiaao 
e heseanhol. Dá consultas diarias da$ U da rnanhà á~ H 
da noite em sc11 gabinete: ~. JtUA UO CAltMu, ·~ (Se>- . 1 
bre·IOJll)-LiSll08. Çonsull•~ li G.00, 10600 e IJlOJ. :.J "Casa ostabeleclda e1n 1907" 

secção de Comissões dedicada á com1>ra e venda de ____ mercadorias e em geral por 
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Secção de Importação razendo uma es1>oc1a11dade nos 
_ productos Portuguezes e Bra

---i-.1'"1,-.,-1·-o~-. ue toda a e:ipecle. 
Secção de Exuortação Dá 1>recos cir. qualquer porto ______ .-..,.. ____ Rem mais despezas para qual· 

<111c1 11r1:µu Ut: procedencla llritanlca. 
Secção de Seguros Coloca em condlcões vantaJosas es· 
__ __ _ __ 1es contra GHEVES e TU~!ULTO::> 

no Lloyd inglês. 

A. GUERRA & Co. 

J .o•f me 

, .. ,Lavol 
' 

('ff!J; .1.[&tf<' . 
U\t\ H~ o t.--.,, .. ;,ü"''"' .... 

Tudo esclarece no 
11&.sssado' e presente u 
prediz o ruturo. . 

Gararitla • todoa os 
meu• cUentes: COlll• 
plew. vcractdu<le ua 
consulla ou reembolso 
do e11011etro. 

Quando se lava a pelle com o 
potente fluido Lavo!, immedíatamente desaparece a comichão 
desesperadora e a dôr irritante. Este 111aravilhoso liquido é o 
mesmo que os famosos doutores de Brazil estão usando na 
actualidade com grande successo. F~4ao de ·apparencia 
desagradavel, .. ; __ .,.., 

Coo.suitas todos os 
dlu utels das l2 ils 2Z 
bot·M e por corrcspon· 
~eucla. 1cn,·lnf 50 cou· 
tal"Os paro resposta. j 

Calçada da Palrlar. 
cal, u.• 2, t, •. Esq. (Ci
mo da rua d'Alegeta. 
Qredlo esnulnal 

escamas e 
feiaserupcôes 
desa1;>areceth 
dentro d~ ~ 

\lrw.n::ai;~ h 
(odas de princi· 
paes drogr.rias 
e pharmac!as. 

VICENTE RIBEIRO & CARVAT.:.O DA FONSJ'CA. 
USBOA, 237·10 R .. .i. Prata [CllO, tua ~ K•a~el Ei 
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1 
ooos os anos se diz que o Carnaval decorreu 
meJlos diverUdo do que o dos anos anterio
res, maa nunca, oomo agora, essa afirma· 

~ ção foi mais exacta. Estamos em vesperas 
\ ii doe dias consagrados aos folguedos, como 

I desabafo de muUas arrelias e recompensa 

, 

de muitas tristezas, e nílo ha o mínimo ei· 
nal de que o povo esteja disposto á& louoo· 
ras doe tempos afastados, nem mesmo ás 
moderadas expansões dos uliimos entru
dos; e, a acompanhar o sentimento popu· 
lar, as autoridades policiais moetram·ee, 

<lomo se vê pelo respectivo edital, mais rigorosas e com
pressoras 'Ulª de ooehlme. 

Não era, a!inuf, nece1:1sario que assim se moetras
som; nwa causa imperiosa obriga toda a gente á absten
Qí'ío que se prevê, qual á a do custo oxoeesivo, quaei 
proibitivo dos artigos cnrnnvalescoe, dominós, maeoll
ras, bisnagas, etc. etc. Estas ultimas, especialmente, 
dir-se·ia que em vez de oonterem agua, pura ou impura, 
conteem ouro em pó ; só milionario.1 r-oderílo dar-se ao 
luxo e ao prazer de enxarcar o proxhno, bisnagando-o, 
tal o preço a que ohega1·am tais artefactos, d'antes ao 
alcan~e de todos . .Assim, o espiti.to mais folião aoobar· 
da-se e desiste do encanto de arreliar as velhas mada· 
mas esguichadas e de ouvir os gritinhos assustados e 
acolhedores das novas, en::uigando º" melindrosos colos, 
com receio d 'algum impertinente defluxo. Mas, dirão os 
teimosos de divertimeutoe, ni'lo haverá maneira de subs
tituir, sem grande sacrifioio, o classico arUgo de car
naval por outro que produaa os mesmos efeito&, isto é, 
por nm objeoto que possua os requisitos da economia, 
d~ inoceucla e da sujidade, porque o que tem lmensis· 
sima graça n'esta epoca á sujar o nosso semelhante sem 
o ferir nem gastar muito dinheiro? IIn : as cednlns de 
dez e cinco centavos, que emporcalham abundantemen
te, sí'ío, na apai"Bncia, inofensjvns e estão por um preço 
verdadeirnmeute 1·idiculo . .Arremessem-se ao11 centos 
une ruas do «corso•, nos teatros, nos bailes, e o Carna· 
vai .d'oste ano ficará memoravel nos anais da pandega 
nacional, d'out.ro modo arriscada a uma infeliz interru· 
pção. 

MAIS uma vez um amigo muito intimo" chama a nossa 
atencílo p:\m as impropriedudes que se ouvem e 

que se lêem e mais uma Ve&l vamos fazer-lhe a vonCade, 
porque os prejuízos tambem nos tocam por casa, sobre· 
mdo quanto no que se escreve nos livros escolares; al
gue;lll-um pequenino algueu1 que muito amamos-vê-se 
-0b1·igado a prodígios de raciocínio para encontrai· o ver· 
dndeiro sentido de varios ditos com que a pedagogia 
~nta ilns~ra-lo • 

.Aqui temos um livro destinado á instruçüo primaria, 
já na lJ .ª edição, encerrando, segundo a capa, no9ões 

de aritmoticn, sistema metrico e geometria cem perfeita 
harmonia com o programa oficial• e destinado á 1.ª, 2.ª, 
3.ª e 4.ª olaeees. N'ele não foi eaquecido, como era na
tural, o diuhelro português, tanto o do antigo como o 
do novo regimen, e a propoeito insere a seguinte nota, 
depois de se enumerarem as velhas moedas de cobre, 
niquel e prata: «Tnmbem teem curso em Portugal du1111 
moedas inglês11s de ouro, chamada& libras, que tem o 
valor cfixo• de 4$500 róis, e meia libra, que tem o va
lor cfiXO» de 2$250 rêis.• 

Vê-ee que o autor nílo se preocupou com a questão 
cambial... 

E nqni temos um livrinho de gramntica pratica da 
língua portuguêsa, destinada á 1.a, 2.ª e 3.ª clneeee do 
curso geral dos liceus e escolns congénerea, no qual be 
explica ás crianças, nos seguinflBs termos, o que são 
substantivos «concretos• e cabstrntos• : •Off 1mbetanti· 
voe carvore», •tinteit'o., coaneta•, clapis•, cbanoo», 
chamam-se CONCRETOS, porque querem dizer coisas 
que nós vemos, em que nós podemos tocar; os substan· 
tivos e generosidade», e lembrança•' uamiende•, ohamam
se substantivos .ABSTRATOS, porque querem dizel' 
coisas que nós nílo podemos ver, em que nílo podemoe 
pegar.• 

Assim é, quanto ás palavras referidus, mas exposta 
a doutrina d'eete modo, não se admire quem escreveu o 
livro (aliás excelente para auxiliar os bons profes11ores) 
se 1ilgum disoipulo lhe responder como respondeu hA 
dias um pequerrucho quando, depois de ter lido a ex
plicação transcrita, lhe pedimos que nos desse um exem· 
plo de substantivo abstrato: 

-O fundo do mar. 
-Essa agora! Por quê? 
-Porque não o podemos ver nem lhe podemos to-

car. 
Parece-nos que a responsabilidade do dislate ní'ío 

cabe inteiramente a quem o pronunciou. 

CHAMAMOS a atençilo dos que ainda amam ne belas
letrna n 'eata hora de prosa, pn1·a as seguintes de

liciosos quadras do livro e.Agua da fonte» agora pu
blicado, de que é autor o joven poeta Tomaz Ribeiro 
Colaço, filho e neto de ilustres artistas: 

Canttuos leoa-as o oento I 
Mas nao .~a oento capai! 
De Jeoor estas cantluas 
Para o sitio em qM ru estás. 

Amor puro e sem maldade, 
Apenos amar pretende. 
Quantas coisos !ta 110 m1111do 
Que o mundo 1140 compreende I 

CAPA-Composiçílo de Leal da Cnmara 
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-Atlnal o q11e é o Entrudo ?-pergunta
va mo hontem uma encantaaora rapariga 
de vinte e tres anos, mullo alegre, muito 
vlva, multo fresca na sua sala curta e no 
seu ar de rapaz. 

-O Entrudo, meu amor, é a vida ... 
Ela filou-me com os seus olhos de boneca, 

fez uma boquinha de espanto e murmu
rou apenas : - Não diga. tolices. 

PedL licença para acender um cigarro e 
conllnuel : - Pois não acredlla? Ora olça. 
Sabe que o Entrudo existiu sempre. Nasceu 
com o primeiro homem e posso afirmar-lhe 
q11e morrerá apenas com a ulllma mulher. 
Porque afinal a vida é uma cal'lcatura e o 
Entrudo não é senão a caricatura da vida. 
Nunca Unha dado por isso? N!i.o admira. 
Você tem vinte e tres anos. Depois as mu
lheres só se preocupam d'aquilo que não 
interessa nlnguem. Vamos, diga lá. O que 
somos nós? Mascaras eternas, não é assim? 
O seu sorriso vale bem o doup» de selim 
prelo da Colomblna. O meu orgulho é pelo 
menos tão grande como o nariz vermelho 
de Pollch\nelo. A vida, minha amiga, é uma 

•camouJlage•: é apenas dos que se mas-
r ----=...1..1---_..:~ --, caram. Juro-lhe. com as minhas mllos 

nas suas e com os meus oll1os nos seus. 
E o amor então? Mas esse é como o seu 
vestido azul chegado lla.cllas de Paris: 
uma coisa que se usa para aparecer 
a.os outros. E veja lá se é capaz de ne
gar que o seu vestido Pa.quln não é 
uma mascara adoravel ? Lembra-se 
d'aquela frase de Voltaire-cpour blen 
jouer le Carnaval i l faul avolr le dla
ble au coros ?• Ah l sim. Você não lê 
Voltaire. POl!I esta frase, minha se-
nhora, foi escrita para a vida. Fica bem 
a letra vermelha. na. coleção de sermões 
do padre Antonlo Vieira. Faço cblague1 
-dirá você. E o que é o Entrudo-se-

. não uma cbla~ue• de Arlequim? E o 
que é a vida-senão uma «biaguei de 

' 

Deus? Que o Carnaval lem mudado? 
Não tem. O que tem mudado - somos 
nós. Ele é apenas o nosso espelho. E, 
quer ver. O mais Interessante é que 
sendo isto tudo uma mascarada, é 

l_J precisamente n'estes dias de Carnaval 
'- ---.....-...... ..-........ ,,.,._-- que a humanidade deixa discreta-

mente cair a mascara ... 

Luís d•OJlvelr• Ouim arães. 

(lluatraçôes 4ngleses e brasileiras-Pau e Semana). 
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C-AQIC-ATlJRA 

eRto um ns
peoto 11ob o 
qul\logran· 
dn escritor 
aludo não 
foi, l\tá~O· 
ra, oonaide· 
rado. Va· 
mos nós fa· 
zol ·o nponab 
com a 0001· 

potencia derivada do fMto do 
possuirmos uwa abundante 
colec9ão ganeteann, om que 
se pódem vêr muUas carica· 
turas de llarrett, nlgnmas 
dae quaes aqui se reprodu· 

oarrett. Carice- zem. E' male urn modesto 
tura moderna d h de uma revis· iributo e omenngem ao 
tn coimbr~. p o e i a , 

poie, oon· 
forme dlll Ricardo Cordeiro 
no cCalo11nhar de A.ohilles•, 
oelebre albnm de oarioatu· 
rae do primeiro oaricaturle· 
~ português Rafael Bordalo 
Plnh&lro : •Â. caricatura, 
do ordinario, se intuitos 
benevoloa a inspiram, é uma 
explicita manifestação de 
homenagem aos talentos 
festejados pelas simpatias 
geraes•. 

Garrett por C. 
Cra\lel ro e Saa
\lcdra Machado 

das as sconas poaeiveie. Foi carHsta emquanto 
houve quem quizosao que êle o fõ1Jse; J>ll1111ou a 
ser aetembrista; depois ordeiro ; em 1840 !morta· 
lisou-,;e com um dl11<>urso que fez no Parlamento, 
para provar a necessidade de se suspendorom 
as garantlM, pnro o que veiu a historio do louco 
do •Porto-Pireu>, (os sotembriatae ~ue lh'1• ngra
deçam) - wna dlll·•e que o b<llo dieourso, todo 
ohelo de chiste o gra911, oi\o foi cobra de gr.1ça•: 
o sr. Garrett e maia ola:nem, á qne póde Rllbor a 
verdade. Ora corno o er. G1trret nasceu com a bos~a 
de andar nos trotes ó 11gor11 um doa prlnclpnla ca1·ro
gadoroa do andor (todo guarnecido fie madeira do ar) 
da coligação Rnglo·aetem·burra.• Ao meamo tempo 
outro jornal «0 Nnolonah (polinca patnloia), us~im 
ee referia a Garrett: •E' o orador por exo(llenclo; 01· 
critor oonanmndo, liberal decidido desde a ena ln· 
fanola, oonataute advogado dos direUos do povo e 
que fõra na tribuna o flagelo dos cabrae11 •, 

As maia anligas caricatu· 
raa de Garrett, que conhecê· 
mos, vieram n'um suple· 
monto, •Galeria pHoresca" 
a 111.11 jornal politico cabra· 
lista: •À. .i\Iatracao, periodi· 
oo moral e político por uma 
11ooiedode de literatos sem 
rofolho•, (1847-1848). :~"est~ 
epoca andavam acesas ae 
luotoa en~re <:abralist-as e 
patuleias e este jornal á um 
re!loxo da linguagem despe· 
jada da epoca. A.li se lê a 
90guinte &pt'eciaçlio acêrca 
do Garrett: 

•Tem representado to- t Garrett lendo Po setor Sar~daa uma daa ~U86 obras teatrais. (Carlcttura 

1 
de Rafael Bordalo Pinheiro no livro de Julie Cesar Machado •011 teatros de 

1 Lisboa o) 
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São três na cnricatnrl\8, d'antõr des
oonheoido, que vOm na tal cGaierln•: duas 
politlcae e uma de &11sunto mais intimo e 
da vida particular do Garrett. 

Garrett felicitando o escritor Eduardo Se· 
queira pelas cbrlthantes• festas que lhe 
prom011eu no Porto, em melo de 1902. tOa· 
rlcatura do Jorna portuense •A A tga.zarra.• 

Repreaenta esta ul
tima Gnrrott e a Vi&
oondoe1m dn Luz (D. 
Rosa Moutnlar Blr
reiro11). inspiradora 
dn11 mais belas poe
ein11 d88 •Folhas oa
hldne., olbaudo-ae en
oanl.ndnmonte. N'uma 
das prlwelr:1a voem-se 
Garrett, Rotlrigo da 
Foneooa, Conde das 
Antas o outros per
sonagens. 

Caricatura da 1Gateria pito
resca•, suplemento ao !ornai 
cA Matraca•, de 1847·48. 

Caricatura de Manuel Ouata110 Bordalo Pinheiro 
n'<A Porodia•t. a proi>oalto da reforma do con
seniatorlo, de nlntze Rlb,lro . 

Maia moderoamenfle aparecem outras onrioaturns 
de G/\rrott, foHas pelos nossos principais 11rtiatus 
no genero. Em 187õ, o ou.rloeo livro de Julio Ceenr 
Machado, •Os füentroe de Lisboa•, traz uma cariou-



tum de Rafllel Bor
dalo !>Jnheiro, figu
rando G11rrett 11 lêr 
n11 IUR8 obrns ao aotor 
&r1tedas. 

Ainda d'eato dia· 
t,lnoto urtletn insel'in 
o •Antonto Maria>, 
do 1892, nma oarica
tnr11 com n seguinte 
legenda : .Foi muito 
mais entn11iasUca a 
conMgraçi'lo do burro 
(•O burro do sr. AI-

Q11rrett e a Vlscnndesaa da 
t.u:r.. (Caricatura da •Ualerla 
PltorescR•\ suplemento PI) Jor
nal •A Ma roca>, de 1817-48). 

Vasco da Oama dizendo li cidade de Lisboa, a 
proposlto da entrada de Garrett noa Jeronlmoe: 
•11\ala '1ale tarde que nunca, senhora Llsbon ... • 
(Cnrlcaturo de Jorge Colaco, n'•O Secuto-Supte
mento humor1stTco., de JS().}). 

caldo•) no Avenida, do qno a de Garrett em 
TI. Maria. D'onde se conolue qno o no&Bo publioo cS 
mnUo mais propenso para burros do qno para Gar
reUa. O burro cS mais pratico•. 

Leal da Camara apresenia uma cmrlca
tura de Garrett no jornal •O Inferno• 
(1800), de '1UO apenas salram dois numa· 
l'OP. Tendo havido, em 1001, uma refor-

Caricatura de Garrett, por Rafael Bordalo 
Pinheiro, no •Antonlo Maria•. 



caricatura de Garrett, por 
Leal da oamaro, no 2.• nuE mero do Jornal cO Inferno• 

~ de 1896. 

ma do Coneer· 
vatorio, referen· 
dada por Hlubo 
Ribeiro, 1\[lln u&l 
(luetavo Bordalo 
Pinheiro publica 
um a carica1u1·a 
alusiva n:1 cP.iro· 
dia•. Ainda n'es· 
ta r e v 1 s t 11, d(\ 
j 002, aparecem ae 
o ar l c aturas de 
Garrett t'I do Con
de de Valençns, 
a propoeito d11 
traeladnçllo d 'a· 
quele para oa .Te· 
ron imos. Em 
1 9 O 3 , &enJo-ee 
realisado e e t a 
tmslRdação, pu· 
bl{cn Jorgo Coln· 
QO tlWI\ 011r1011tu • 
rn alusiva no •Su· 
plemento Humo· 
rlatloo do •Secu
lo•. No Porto, om 
190-2, realisRr.11n· 
ae diversas les 
tas, cujo prodn· 
oto ora destinado 
ao monumento n 
Garrett. Oa jor-

.. 
, {... ... , •• 41: '-k' ... '" •• 
..,, ' \ ...-,: •I 'Vº .... ,1. .. t 

.... 1 ••• '''""'- ' " ''" to\h .. 

Rrmcl1utop<>b1·•.: • 1 

N'11rna ttt11mçaqut paiY>u ,f "••/llna 
-•P<Hla • • .,;; pro•ddo 

Q1JISt,,,ltd..ir :i ,,,JnJ.rm tQtlf.4,,,,..JÂO 

\ •lo tn1rará1 'l.1 J( Jna • 

0Arrott entrando nos Jo· 
ronlmos pela miio do Conde 
de V11lenças. 1caricatura 
do jornal •A Parodia>). 

unia humoristi· 
CCfl d'uquGla ci· 
dnde troçaram. 
m1 ooasillo, d'ee· 
8118 festas poliu· 
trus. A cAlgazar· 
rn- publicou, en • 
tão, uma carica· 
tum de GarreU, 
felicitando o .Cale· 
oldo Eduardo Se· 
queira, um dos 
principais pro· 
motores dee fee· 
tns, polo •brllhan· 
tl11mo• da celebra· 
çilo. 

1:5.iavedra Ma-
o had o tnmbem 
l ez a cnricatura 
do grosso poeta. 

Por esta rapida 
o 11!11gel11 onume· 
raQi1e 110 vê, que 
os mais consagra
dos ~arloatutlstae 
portngneRel' em
preg11ram o seu 
lupie J1ll caricatu
ra do •divino•, 
como no seu tem
po ch11mar11m a 
Garrett. 

Caricatura alusiva li Marie da Ponte, da •Oalerle pi
toresca>, suplemento ao jornal 1A .Matraca., de 1847-48. 



co~rns Leal, poeta Ilustro entro 011 

ilnetrr>A, uonba de !olecer 11a Rua 
do Telhai, em ousa do eeu amigo La· 
dielau Hatnlha, com 72 anoR de ldudo. 
O autor iluR,re de algumas das maia 
belu11 pagina& das letras portugullM!! 
fi11ou-110 111•m ngouia, euuvemente, comº 
poeta, o ao •eu enterro concorreram 
11lg1111s do11 uoseos grandes nomes IUe· 
rarioR. O enterro foi custeado por 
.o Jornnl•, 11rgi'10 das emprezae jornn· 
llstlcae cm grévo for911da o o oadnv<'r 
do gr11ndo poeta firou depositado no 
Oomi~rlo do Alto do S. J o1fo, em jo~lgo 
municipal, á beira do qnul fnloram 
muito11 oradores. Que repouso em paz o 
grande e de11ditoeo poeta! 

O prcstlto funebre subindo o rua do Telhai 

Gomes Leal no aeu leito de morte 

A caminho 11 e~ nlt~rlo 

O enterro de Gomes Leal. Oa estudantes e o carro funerarlo na Rua Moraea Soares. 



No Centro 
Dr. Masia
Jhlles Lima. 
<.;essllo a o· 
Iene de ho
menasiem e 
lneuiiuracllo 
do r etrato 
do a 1 feres 
Ma r t 1 na, 
morto em 
Monsanto. 

Grupo de creanças no quartel do Carmo. 

No quartel do C.ormo " 
A meza d~ dlatrlbuiçllo do bodo professores. 

A Cooperatloa doa C 11traeiros do 
Porlo de Llabon que lançou ll. ngua 
• aua 4 • lanchn a 11azolln 1. A dl · 
recoilo da cooperati'1a em Porto 
Brandão. A novo loncha a 111zollna 

da Co.operath1a dOfl catraelro&. 
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FIGURAS & FACTOS 
A COMEMORAÇÃO DO 31 DE JANEIRO 

MORTOS ILUSTRES 

Sacramento, que pro
mooeu e festa e t.odo 
ilA cr~anca-. real! 
1ad11 n o quar tel do 
Ollrmo. - A aesallo 
sol ·ne no Centro Mo· 

11alhlles Lima. 

O escritor .r. Jollo da 
Rocha, •ecretarlo do 
sr. Presidente da Rc
pubtlc11, que faleceu vJ. 
tlmado por uma stnco-

pe cardltca. 



[I 0~10 oatás enoanlndom !ilh11! 
-~ito o 611bla llao11golro, mou pae,-re

lorquiu Efigania, sem ae voUar, o agoillln
do lllll colar de explendldas porolns no seu 
colo de garça. 

O velho oonde reclinou·ee mais no am· 
pio confortavel de couro e do olhos melo cerrados, 
oor!ando a bt\rba bem cuidada, sorriu. l!Atis!eito. E 
Efigenia, toda g&lan\e, com " gl\l11Uoe dos dez11el!()te .lnOe 
rindo rlOll llndoe olhos negros, pnvonenndo·se no seu 
traje ~Uorosoo de pastorinlm do WnUenu, p11e11oon peln 
eala pnra que o pae a visse bem, meneando o corpo em 
ondula9õe11 donalrosae. 

J•lekivu na realidade enoantadoral 
O traje de opulento setim, de côr 11ombr1n, !azia real

~ar maglnamente, no b!lBto pequenino o 011tr11ogullldo 
n'um coletinho negro, a brancura impoluh do decote. 
Os cabeloa loiros, muito loiros, mesmo doirndoe, que ela 
não empoara propoeUadamento, emolduravam-lhe o oval 
per!eUleeimo do rosto, n'uma aurdola de celestial can
dura. 

:Fl qne radiosa nlegrill lhe fulgia no olhar!. .• 
Efigenla, n'essa noite, sentia-se lollz, palreira: toma· 

va·a lrroeir.tlvel desejo de dar largas 1\ intonea ai •grla que 
lho la na alma, desejo de cantar, do dnuea1·, do rir ... 

Nilo se eentftva nos jcelhoe do pne, pulnudo o rindo 
cowo um lxlbó contente, cert11mente pnra ui'lo nwarro~r 
as roudna o sotius do gnrriclo ooatume, pois qno n sua 
vontade ern cobrir de beijos, de 011r1.otas, nquolae faces 
auetor111 e ue mi'los veuerandaa que lhe tinham proporoio-
1Uldo li grnude alegrln d 'aquela reata. 

Fosta de Carnaval e festa doe seus anot, porque ela 
completava dezassete anos n 'esse proprlo dia, dupla 
fost.~ oro q110 os 111lllee do conde reeplnndeooriam de luz, 
de brilho, do cõr e de bulicio. 

Seria ela a rninha 
dn nolte . • . 

E quando passasse, 
nR sul\ grnQa palpllnn· 
to, por entro n• allls 
do e oonvlclndos, no 
bRlle •mnsqmh, veria 
onrvnr-se rovoren'8 e 
humilde, iodti a tur
ba multicolor doe 11eu11 
va11snloR, rendendo
lhe homenal!om. 

I m p a o ieute do 
t r 111 nfo, Eligenill, 
apreBSRdamcnte doan
te do 01pelbo do tou· 
cador, do11 oe uUimos 
toqn<'R no penteado. e 
o conde lovftnfando
se, nliso11 as rugas de 
calça oom " milo on
luvndn o dl~ee: 

-Vn11101171 . •. 
Etigenl11 põ:o n'um 

1nomonto 111111111oarilha 
ile sed1i n<'gra, atravez 
daqunl lul~iam,corno 
doill a111ros, os lindos 
olhoe; lnuçou uma ul
tima vlst11 ao espelho, 
e, enqunuto a costu
re l ra lhe ageUava 
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uma prega da anta, tomou o braço do pae e reepondeu : 
-Vamos .•. 

Noite de Curnnval, noHe de loucura .•. 
Nos VIUllos aal<SQs do oonde, que rebrilhavam nn ma· 

gla de centonnree de lumes, premia-se urna mulUdi'lo 
garrldl\ e deapreooupa<la, que ria, gargalhava, ua alegrlu 
dupla do 11m8 dupla festa. 

Marta Stuart, pelo braço de Pierrot, abafava no le
que as riendlnha.a que Plerrot provooav11, aeg1odando
lhe misterlo1111e o perlumndae lra$ell, e arra1tavn a mn· 
gestos11 Cftnda rocagante, n'um ma~estoeo donaire. Mo
fistof,•lee e Colomblna, Arleqnim, Polichinelo. um !auf• 
tuoso rajah do Oriente e Soheerazade formavam um rui
doso grupo. Na lonourA verllglnoM de um bailaclo, uma 
erlenea filo de pequeninos goomos percorria ce ~alõe11,. 
coleando por entro 011 grupos de mascarados, envolven
do-os, arra11tando-os em mil roscas de serpent~ d11nQ-'lndo 
em seu redor. No ena !urda reollmnda de oiro, um ma· 
reebal do Importo gnlonteava uma•lulrl• mlaterloea; 
uma ii;itana de tranQas negras revelava o futuro a um 
doge do Vono11a. 

E a pQstorluhn elo Wattenu? 
Era bem a i·aluha da noite: a um cauto do 1111110 

azul, junto do um rlquisshno bufete "llarohet11do, Btl
geniA recebia o prelto de homenagem de um gnlnnte 
oortez11o de Lnie X.V, de meillS cõr de pórola, de bofe1 
e punhos do rendas de Mnlines, de oaboloira em· 
poada. 

DesliA11va·lho nos labioe um sorriso de vaidade 1a
tisfeHa, e atravoz d11 mnacarHha de seda 01 llndo11 
olhos fnlgiam. • 

Noe seus cabelos, no decote, estavam suspensas pe
talas de ro111111, pe~laa. 
de dlllúle, dn chuva 
de flores e de pó de 
oiro, com que os Rn· 
lões eo Unham innn
llado 1\ sun outr11do, 
num triunfo, numa 
apoteói;e qno a derr 
lumbmva. 

N 11 no a o R aoue. 
anos tinham Hldo ti'lo 
e:rplondldamoute fes· 
Wijados como nAquok\ 
n o !te de Cnrnav111. 
Nunca se sontlrn t11o. 
feliz, nunca 110 1entl
r11 tlio alt>gro, nunca 
ee senMra tilo ..• con· 
descendente .... Sim, 
condescendonto, por· 
que ela nesRa noite 
condescendeu eom o 
garboso cortezllo de 
Lute XV, e compla· 
oeutomouto, tlrnudo n 
luva, delxon que ele 
lhe beijm1se, num boi· 
jo longo, a mão de no
ve, cmquanto atravo11 
da ma1Cllrllh11 de se
da os olhos se lhe fe
chavam num eep"•· 



mo... O seu corpo fran1lvo-peeon mais eobre o bu· 
feto marchelado a que 10 encostava, maa ela depre11sa 
reagfo, e pa883ndo pola fronte a mão descnlça da luva, 
eorrtndo murmurou: 

-Sonhei? ... 
E o esbelto corwzllo, oferecendo-lhe o braço, do mo· 

do que só ela ouviaso, segredou-lhe: 
-Sonhamos ... 

Trez horas da madl'Ulflda. O baile, em plona anfma.
çi1o, decorria numa lououra de bulício. A orqnee~rn fa· 
zla ouvir um sacudido Jazz-hand. Dezenaa de pares 
voUeavRm, entreohooav.1m·se e riam; nnvons do pó de 
oiro andavam pelo ar osmorooondo as lnzea, o ató aa 
fnrdns doa creadoa, qno eoveros, 
-erootos como eatatua,, ee conserva· 
vam áe podas, so achavam oober· 
taa de 1)4!talas de flõrea. 

O velho conde reUrára-se a uma 
janela a fím de reapirar o ar free· 
co dit madrugada e aliviar o peito 
oprc 1. E olhando o bailo. olhan· 
do o •10rpaf<sar vo1'oon'e doa pares 
na doidice do Jazz-hand. ao vêr a 
filha arrosliada polo cortozilo de 
Lule XV, 'ambem 110 turbilhão, 
meneava R oobeça, e murmlll'ava 
<iomo Rousseau: 

- Oh mocidade. primavera d:i. 
vida ... 

O 11ea amigo, o doutor Z .• , 
volu in~rrom~lo: 

- Ex ploodlda tosta, conde! 
InolvldRvel noite de C'arnavall 

-Eetou oançodo doutor; d'llfRB 
fe11tn11 n;°!I) são jd. p~rn 0111no11e soe· 
son,11 anoe. . • F11z·me mal esta 
alegria, oe4e bt\liolo ..• E11to11te90 
110 melo desta loucura •.• 

-Poi1 conde, eu vinha conYidá-lo para vir oomfgo 
d 1r uma volta pelos salõee ... Verá como lhe faz bom! 
A alegria, quando vista de longe, entrletece, mae viela 
do pado, pega·ee·nos, apoKsa-ee do nós ..• Verá como 
fica melhor. • . Venha, conde ... 

E pRtleRndo o braço pela olu,ur11 do eeu amigo, o 
doutor Z .•• lovou·o novamento pura os ealões. 

Oomwdo o oonde nílo est11va bom, abrazava, llufoca· 
va, vin iudo vermelho, tudo 11 tremor ... 

- Voltemos p11ra a janela, doutor ..• 
-Vamoe enfllo, meu amigo ... Maa .•. que tem1! ... 
O douk>r Z •.• aseuatou-eo : o aemblante do conde 

decompunha-ao rapidamen&e, roxo, congestionado, oe 
olhoe eegaiendoa, a b~a torta en,reaberla, espumando 
e deixando pender a llngua eem movimento. 

E11corregon pesadamente par11 o ohilo e o doutot' to
man.do·o nOff braço11 poasauflea, levou-o para um dlvam 

de veludo azul. 
Parou o htrbilhi'lo <te, Jazz·hand 
Os pareR acorreram. . . e era. 

gro~co vGr ·ao o moribundo 
agonizante no meio daquela turba 
de maacnradoe. 

Eligenla, nesombrada, põz eob 
o colo a oaboQa veneranda do pao : 
já uito fazia mal que se amarrotas
sem as renda11 do sou traje gtir· 
rido. 

O doutor, debruçado 11obre o 
peUo do velho conde, escntavn .•. 

Levantou•&O e.. . nada dis-
se .. • 

Todos potcobernm. 
Efigenin ergueu os olhos ao 

clln, tomou a mão do morto e bei
jou-a longa e Rllenciosamente. en· 
quanto do dohaixo da waeoarllha 
de eeda, qno now sequer firam, 
começavnw cn!ndo 11e lng1·lm1111 do 
deaoln9i1o, porolne que se jtmtnvam 
ás perolne maguificas do seu co· 
lar ... 

No Conservatorio Nacional de Musica comple-
taram o curso de violino os irmãos Antonio 

Lamy da Costa Reis, de 18 anos e Pedro Lamy 
da Costa Reis, de 17. Alunos distintos são dois 
valores a contar na nossa futura vida musical. Os 
irmãos Costa Reis, que foram estudantes aplicâ=. 
díssimos, são devotados artistas que á "'' usica con
sagram todo o seu tempo e todo o seu labor. 
Lançados na vida, com a carta de curso, é de crer 
que breve se distingam e rapidamente consigam 
triunfar. De resto, não são tantos os artistas nesta 
epoca de cruas realidades e egoismada tragedia, 
que não seja justo saudar o aparecimento dos 
astros que despontam. 

Antonlo Lam9 da Costa Rela Pedro Lam9 da Coita Rela 
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o ''FAFlSIFAL'' 
EM 

S.CARLOS 

T
RIUNFO ! O desigual mas soberbissimo drama 
sacro do e maestro Wagner marcou-se como 
um belo acontecimento inaudito nos anaesau
reos da nossa Opera. 

Louvores sejam dados á fina competencia 
de Oliveira Pires e Cecil Mackec, habeis directores. 
Prescinde-se de orar em Bayreuth ! A magnificencia 

1. A soprano Ma
ria Lia. er, que 
fa• ae agem e da 
felllcelra. (Aliou 
é belesa dae 11-
nhu a percopçllo 
dos sentimentos 
e do canto. Uma 
estetica e ku n • 

df)l ) 

2. O tenor Rous· 
stl/ere no p~el 
de Pars/ ai. 
<Cantou com rio 
e r e P re•entou 

com força). 

3. As raparlR"as· 
flores : o ll se
Jum as n/11fas 
dos e n e a n la
mentos Que em 
v4o tentam per
der e fascinar 
Parslfa . ( M e
lhores 110 dese
nho que no proe· 
cento, e no en
tanto elas d e
v 1 a m e1par11tr 
tambem .f 1 Ore• 
de mor e e 1 do 
aplauso publico 
sobre o rc11ente 
Ou9. o barltono 
Molioerl, Barac
chi,Camaul, oó· 
roa-e odlorama 
n caminho do 
templo, quo é 
umll sinfonia de 

cOres lindas). 

harmonica da "mu
sica do futuro" en
controu um perfeito 
presente em S. Car-
los: orquestra, ,can
tores, scenario e in
dumentaria. O pu
b 1 ico delirou, 
contente. S e m 
"snobismo'' ! E 
este pouco, que 
o espaço forçou 
a contraír, diz to
da a verdade,
resumindo todas 
as impressões
unani meg no en
tusiasmo de pre
ce e satisfação 
geral.-.]. j). 

4. O Templo 
Santo G r lf / -
encravado no ta
b e r n a culo do 
Montsal9at, r esletente a todoa os poderes maleflcos, Irradiando a fé, mala que c9an11e1k:a, crletll. (Ar~. cOr e ambiente). 



"Ilustração Portugueza"-PORTUGF\L ARTISTICO E MONUMENTAL - V 1 LA R E A L-Vlll 

A. ca;>ela de s~nto A.utonlo, nm l11tera3s mte mH11m)11\o d1 11rto antlgA (lb93) em 
YUt. llial. ( cClich4• de Miguel }lonlelro). . 



roacdcuk 
(A.!AMEN l Of (_LE G()l')Tl f ,,, 

MISI Let· 
tice Mary 
DISlb)'Co· 
tes, fllhn 
unlca d n 
R e~. · e 
Mrs. Wllllnm Ensturlch Cot~s. qul.' l>reYementP se 
ooneorcln com o dr. H. dos Passos Prcllns,do Real 

Sociedade de Oeografln <lc Londres. 

o RUOeRRO elegante da SOillRlll\ foi o CllPI\• 
incuto do ar. D. Gouçnlo rio )feio Brey

ner, lilho tio 111 .. dr. D. Temnz de Melo 

~!' -

A sr.• O. Jut!a de c:eatro e Almeida e o ar. O. Oor.
çalo Burnay de Melo Breyner, que se consorciaram na 

111reJa de Santa Isabel. 

2 e 3 - Aspcctoa dn nA•istcncla elegante ao casamento 
do sr. O. Oonçulo Melo Breyner com o·sr.• O. Julla 

d~ Cnstro e Almeida. :-

Drevner ooin n ar.a D. Julia do Cae&ro o Almeida 
Reà1iso1:.11e Ili\ ~reja de Santa Isabel e a elo oon· 
correu &udo quanto do mais eelecto exlsM na D06RA 
sociedade. 'Pnmbom oet4 jos&o o casamento de ::lliee 
Cote11 com o 11r. llou1borto dos Passos Freltaa. mem· 
br<> dn Expodlçito SclonUCica PoriUj:tUOBA ao racHi
co o da Roal Rociednde do Geografia de I.i0ndf('1. 



W\ A !EJJ!\O lilfTORICA 
t'~~f ire\ 00 CINT:ENAlUO DAf 

,,tl~,~/~ ~~ig~!~~lf DEl~~. J 
. ~\ \ ~ tenario das Oonatituintea de 1820. \ / { 

~ " ~\. Est .. va Já no sen logar o •pllll· / 

•"...\ neau• alo~orlco de Veloso Salicado e ,.; 
as 110i11 eatatuua decorativ1111 que 1ilo: 
a • ConaUtuição •, a • Lei•, a • ,Ju-

O •P•oneau• das Constituintes d ~ 18~0 111 colocado no seu logar.-0• ara. Al\laro d ! Castro e Anton1o Gnnjo discursando 
Um &1pecto da sala na sessão histories. 



CUESTÍtiÕ o·AlMEIDA 



As estatusa da sala das seseões da camara dos Depu
tados: a da •Constitulçllo>, por Simões d'Almelda (tio); 
a da •Leio, por Fran-
cisco Santos ; a da 
rJurlsprudencla•, por 
Costa Mot11 ; a da 

r t s p r u d e ncia • , 
a •Eloqueucia•, a 
• .rnstlça• e a •Di
plomacia•. N'essa 
sessão, dePOi• do sr. 
Dr. Rmno·s Pereira 
ter lido a acta da 
eeeeão de 1812, pro
nunciaram discur
sos os 11rs: ministro 
daguerm,D.c.Anto-

•Eloquencla.., por Jullo Vaz Junlor: a da •Justiça•, por 
Costa Mnte (sobrlnho) e a da cOlplomacia•, por Ma-

ximiano Al11es. <Nos 
meda>hões os auto
res1. - O pessoal me
nor do Parlamento. 

nio Granjo, Oeleeti• 
no d' Almeida, Car· 
los Olavo, Vasco 
Borges, Vasco de 
Vasconcelos, Ladia. 
lau Batalha e Leo· 
n11rdo Coimbra. A 
sessão f o i muito 
oonc~rida e a de
coraci1o da sala mui. 
to admiradn. 

Aspecto da sala das sessões durante a leitura da acta das Constituintes de 1820. 
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XXVI ANO - N.o 1:!07 fiA H.\ DO, 6 DE PEYJ<:REJRO DE 1921 

llollnt;ão • .\llmlnlstra~·áo o Oficinas - !tua do Seculo. 43, - Lisboa 

·CARNAVAL 

Zé Chucha: 
- B:itc diabo está cada vez mafs retorcido! 



O SECULO COMICO 
-2-

PALESTRA AM:E1-iºA Carnaval e pianos 

Liga Pró-Moral para nilo cuspirem osteu11·v11mente o Se no Carnaval nil.o nos P<!l'<loa
p1un 11ltto1 lwproprios, ucccasltmn do rom 11mo. porcariaAinhn é porque 

. quo 1111 provlunw, iuvocaudo-so 111 otivei11 suo. do muito lllÚ bõn1... . 
Os souhc>1·011 ~nbiluu q11e o~t~to om de 1nh·119i\o pnblic1l e i11th11hlnndo 00111 .1t1 sahe111 que us li/l'/"'s que 1Jlti-

l;!11bo11 u1111111g1·~111iu1,1íl:o c~m o t1t11lode wuHut1. 111u111cJ1tcmul~ tt!Clll umlu quo fulu1· 
L1g11 Pró-)Ior.11 i .i'iilo sub1a111, com lo· lima o.diide oude é nece88111fo quo suu us 11u~ :sc fo1·111u1·n.m, d~u·111 1 tc os 
da n certem e u.61> ainda.agora vlv~1·ia· 110 foi·mom li"us pi'Ó·woral nilo l•ati\ 111lh11ul'> dias ~e .J 1111t•1m, us portas 
mos ui& !11 11~a 1~11oranc1a i;e. o.ilo tive11·1wulto imperio; 8 Bnugkok, au•o11 pelo 11.11~ tui;o. ura1·1u;, d11>- ropcu·t11·11<s ele 
somoi> ltdo n uma f~lba a not1c.111. de q1~0 ooutmrio. fi11a1.1t;~i-. Jrnni 0 J>Ut-:u111.1mtu da l11.11·-
1rn sódo cl11 .\cndowin Recreativa Lcn1s .. , t mumos1ssm1a co11tnlrnu;uo de Jlla-
Amigos, c11lçad11 do S. Yicent-0, 01, 1.0 , J. neu r•l. nos. 
11quel11 l1111tit11içilo renlitiou 11 snn qu1u·· Poh:; \'amos rontar-llll':., a Jll'(•)>v. 
t11fosta11uu11l, com uwn l!E'i;~ito 11ole110 .d . t- sito, o que aconlcl'CU 11u. n·1111rtwao 
e 11111 8111'3U clr11wntico. Parti o cr1s ao t.la l'llU. de :::;. Francisco de Paula, 

Xilo tluvi<lu111011 du boa vontnde dot1 
socio11 dn f,iga, qne ussim di\o 11111 At·abamos por onde devi:i1nos ter 
exomplo 11111ito pura sognir, mas o quo comoc;ado. Vê-se que llumo111 Crüitu 
llSHeguramc•H ó que 11 8llll acçi\o 80 c•u • o glorioso Crislo Coito lloHHJlll :;e 
co11tr11 ti\o locnlisnd11 que a ulio 'e1· 111111 i·oiailvcu, finalmente, a cl'iur lllll 
ruas do11 ditos ~ocio11, onde podem exor- purticlo l>Olitko, fat'lo de ou vil' trn. 
cor tnelhor R 11111 vigilnuoia, 11 moml bo:-;l'lrni, lá. 110 Céu, ondo us \'UZUP 
em Llsbon foi colt;a qu'l pnreco ter de•· tl"nlguu:; polilieos - pouco!! -11u11 a 
npnl'()ofdo ele todo. Agora mc111110 e1· 1 D l ·o 1 t 
t11mos 011vl11do, debaixo da noss11 jnno· e 1egi 111. 0!1Ceu C HS regi os t'll Cll cs 
ln, 11111" poh:olra dcsphjnudo 11111 iwo· e o,l-lo llln

1
nova pero~t·in~çõ.o, a

1
co.n

raliutmo voc11l111l11rio tx>rque alguem lfllJstur 8 1 upto" ao s ... u ciedu, 11 .~ cs- rmde 1111\as duzentas 1>cs~ons c~tlvc
lho oforccou npourus ciucocJ1ta escudos µonmçu d.e i-cgencwar_o n~undu u e~- 1·n111 do dia l!i pnrn o dia :?8 ú N•
por uma duzlR do carnpan~... li\ vez, ~015 que dl\ Pl'lllleJra 0111 .<l\I~ pern de vez, uma . .., \ Ílllc horns sem 

1 :\Tn ã 11q i que queri~mos cho· se 1 tutJI ou 1le tal regenerou mus fui dormil', l>t1hcl', comer ·C nté :-;em fa- 1 
• .. 

8 
u 

0 0 11 ~ u111nA tranus. zcr o contrario. e:i•; • 0 
ponto ó multo litro. 011 muito nos engnuarnoH 011 Orn, uconteceu q11c tal <'OUl)>rcb-

tlo ·~~&~~1~~~eu~~1'.~: ~~!:'.'dª "1 r:,~:::;rºü: :1~111 ll•t:c.lho ag~,1·a. o ll~~smo 11{1~ lhe ~uu de necesi;icludc~ 11111 urulK dctcr
gns pnr.L 1lofonde1· n moral, como llO •lltlllocou !tu 19i;J anos. multai; foH- minou, no fim de uito lwrus du rs-
nlio oidsthi-oUI loi1, que p1·ofbsw 1111 pera. e de imobilidude, umn 01·q11ci;. 
ponon11 vergoubclR o llgl·ntea pam fnze· trn de ruídos vario><, l(Uc nüo urum 
1·0111 oumpdr es11ne leib i E111 tempos quoixns dos cont.rilmintcs, po1·11uo 
1\W ostr.111goh'O, que visltnYll Lisboa. 11110 ornlll orais, 11111ts p1·olu11g111I nl:! 
pol11 prillloil'ft vez, .tico1111diuirndis11i1110, ~ notas, umas agutluio;, uutrn~ gru-
110 outr111· 11 'um elecLl'ico, por ''er a !il-. _,;,,V vcs ... 
lolrQ!ro cm que w diz quo ó proibido -?l.'"~.......,1-:1( I Jlou\·e risinhos. a pl'i11<'ipi0, de. 
cuspir em qu11lqnor pnte do cario, · .......-:-~Jt"- pois, a acompunhar n citudu orquc:;. 
·p~r11 evltl\1· li prop11g11çilo d'l t11bero11· n ;l >w, 1 " lra, começaram os come11tario1;: 
lo~o•. - l'ol1 li p1 ucíso cscrê're1··He ili· 4 1 l-': L á vai para. quem se lclllbl'oU 
to '.' 1llsao·110K olê: pois os JlllShllg<•lroH, t.lu cunlribuic;ilu! 
so 11i\o fosso 011to 11viao, com a 1une.1çR Este é pura o C1Jbrador! 
da nmUa, c11spitl111u renhneute p11r11 o fü1te é J>lll'a l(Ue111 mo ruz cslur 
d1i10, pnr11 oa bnucos 011 parn M •ltl1'1\- tanto tempo á cspcrn l 
Çllh '/ 1': u11,i11se11dmlro11 do motivo lu· Este é para o rnio Que os JHH'ltt 
voondo por quem redigiu 11 prevou\•ilo: n loclosl 

- Pam uvlt11r 11 tnberculoso V l Mn· ~ ... A pollto <ln coi:;u so ouvlr den. 
tilo, 11e oito fosso pam evitar a tuberu11· l ll'o da tesoura ria e d'um f1mt'i1mn-
lo~a, poclol'· o·lo1 cuspir 'I -s..;: l rl•J vir {1 pol'ta avc1·ig1u11· q11e cfmc-

t-: 1101'Cacll11lo11 v11rlo~ comoutnrlo11 ~ r~ .._,,,~\, du de filarmonicu (ll'U aqucln. A rrs-
ncõ1"'' do IUl&oio, tio decoro o cl'oulr1111 posta foi wn conccrtuntc h1i;pir11tlii-. 
q11111ldndC'H quu poRsuem todos os J>O· uborta. e que, na primciru puusu, 
' 'º' olvllisniloe, quo tale noçooi. roce· simo, que o homem om in de hôca 
beu, doado o berço o f'llrll O!I quni& a _ o fcr. pensar cm prop<"•r 110\·a con-
nfixtiçilo •lo tnl nvlso &el'in lomll'tlo como tiuhu:-; cntquanto cri:rnc;a, muita trihulc;lio Jlnl'U ucrucla e!'J1ecie tlo 
of• usa gn1vc. admirac;ào pôl' 1wégar cnu·e os dou- ruídos 011 sons. 

E111 iompos, nl!!uem uarrou <'Ou1 turc11, cm vordes anos, mas d'nqul n A pl'oposta \'ai ser Pl'<'!lentf ás 
liulignnçilo 11111 neto pratlc11do pelo J)oucn o:-;tá toda a gente u IJcrrnr 1•nmurus e já se rstá 1·<~digin!ln o 
t'Oi \to l-\1t1w, q11111lllo foi nosso hoapeolo, u<:rnclfigc eum»! 111·ojelo tle lei, que Ró doclnrnrà 
o q11u foi o acguinto: achnndo·ae n'um Ji; vni paro. o Cal vario que (' um ii;ontos de im110,;to nR toi~ 1·11idos 
c11111111'0tl' om ri. Cm-los, ew companbin rogulo, onde receberá o castigo ele quunclo dados depui1-1 du 111oin 11oitc. 
1lo momb1·01 dn fomtlla r011l dopost11, e11· Ht't' ontrc1nothlo - com n difcren<;n ----------------
1•11rrou p11r11 li pl11tein, sobro080BpG· !(Ul'llilolerúago1·naculllpa11l1lndos Aí valentes! 
eih1do1-e1 quo uli so 11111oulol\vnu1, oow latll'urs, porque deram todo!! clll --'------
11 1111\lor Ho111oel'ou1oui11, sem lbcs 11111- :wun1La1Tadorcs o não hn unlorl. 
ç111· 11111 ollmr... 1lud(' C(ll<' se nlrevo n premiei-os Um periodico, noticiando a gmud1• 

1>.ois uilo lm qne <'eni;ur1u-. O wounr· q1n111 to mai1< a cruciíkn l-01<. mu1clog11 que foi o domingo uuigro ow 
•·n 11lawo.i procudc11 tc;.:uodo 01:1 &oue l111- So ;•lc fizer o milagre de multipli- JJ!~boa, dis que noa bailes cloe ie11tro>1 
bitos, <'Omo impornokl que n;io consi· pi inir os r ãt se os peixes, jú é cnso 110 dançou •Com corngom•. 
der.1 o resto rli i111u11111iclado ti" muis para 1lnrmos os parahem; 1111s nos Efeclivnmeu&e, Fó quem tiver wulta 
ro~po!Lo 110 •1110 111u csr11rrador - e uào ontrns, rom a. segunda \'inda do,corngom pode dançai· uOf! fompoB que 
fez poor figurn de que ns pcssO•ls que, .\l!'s-.ia!I. vito co1·1-cudo. ,. 



Aqui é que hate o ponto 1 
A Associa('llo do { Jneso elos 1'1·nba· 

l~lldore11 de To11tro 11provo11 lm dine VII· 
rias moçÕ(>s: 

1.•-Proto11l11ndo con&m 11 roprcsl'n· 
h•\·llo de peç111 e11tn111p;olr1111 0111 rcclt.lls 
do y11l11 do t~11tro l'í n<iounl. 

:?.•-l\fouifo1tl1111do o eo11 pc>snr J>{'lo 
desp1-cHHgio dn nrte 1111olonnl, c111111111lo 
pelas Vllrllls nufülndo~ 1p10 e:rplornm 011 
tontros do Jo:~tndo. 

:J.•-uemmrn ndo o dcarl!IJlelto no 1 

teatro N llolounl, ptll'I\ 00111 011 1111 toros e 
mnl~ pror!s1!101111iH e.lo !enh·o portuguc'11. 

-J..'-ldew, quuulo 1\ 1:-\. Cnrlos, pum 
cow 011 composHore11. 

Orl\ tudo iKtO &iuhn rou1odlo p1·onlo: 
1.0 - 1J'1·11ufol'lr o e B111•ro em J>~•, do 

.\.polo ~nr11 o N11olou11\ . 
:?.0 -r1·11111!101•l1· o J111l11 Clnl111u·do rn· 

1'11 o Colh1e11 o o d1" 1'011101 }ll\l'll o Nn· 
cioual. 

:J.0-1'1·0,j11dionclo, com 11 11oluç1lo du 
2.• p11rto. 

-1.0-üo11tr11!11t· o e mncstt·o• l iozard, 
11utor d11 muelc11 do cA11., }mm !nze1· 
umt\ op1w11 !>1\111 S. CnrloN, i 11Rt11rtld11 no 
nssobio do < ito TJUll! 011Jh11r<lo. 

'l'emos di'o. 

O SECVLO COMICO 
-3-

EM 
~ 

·ri7''.r:;p 

FOCO§) 

o Bacalhau 
D'a11tes, ao termi11ar o doido entrudo, 
Rcfo 1va o lxzca/lzau 110 nosso prato,· 
ú jejuar ficalJ{l·nos barato 
B aquilo com aJEcite era um veludo. 

Veiu a querra, pordm, a mudou tudo, 
Ou antes, veiu a pa~ e o que d exato 
E• que mais vale a gente comer pato, 
Saboroso falsllo, perií moncudo/ 

/ lontsm, ao receber o va11cime11to, 
(Quatroce11tos mil reis, coisa mesquinha) 
N'um botequim da r11a de São Bento 

Pedi, por esse preço, uma postlnlza 
E o rapaz, a sorrir do atrevimento, 
Tro11xe-me o rabo apenas e uma espinha 

IJELMJRO 

Por onde eomeea a baixa ~- · - . . . 
-----~----! precllll\ 11 lol pn1·11 coisa uenbuwa-pro-1 t-\01·11 0111.o o moltvo ~ )iilo dizemos que 

Entre uós, a lmixn do~ prc<;oK co- Ju~lu primeiro o efeito dt\ c11rest111, sim, 11!1111 qno n/lo. !ln gente c11pi1~ d11 
meçon •.. snbom ondo·! :\a )loUa, por mnior do que d'ante11, e depoi~ o des·•tndo. •··-- -----
mala estranho que p111·e\'ll. I.rt no11 di~ o nparet iweuto, n que uos referiwo~. dos ---------
Jc ruul•: go.peros. Logarczs selectos 
.o 11du1ini11&rndor dn .\folt11 ofioiou A oslnB hort111 a Moita eslá·ae dos·' 

cougestlonaudo. 

110 ohefo do di11h'lto 0011111nio1111do·lho 
tor nli diwlnnido o 01111!0 d11 Yid11, dm1· 
do, para oxomplo, 11 bulxn do ~'() co11t11· 
vos 110 quilo <111 0111·110 " tlu !I no do 
c;11•Yllo, de quo hn ab1111d1111cin•. 

l:xcepçõe~ 

E' oeo111:11ldo <liZl'l' qno logo qne 11 no
ticia so cepnlhou no pnll!, t·omcçou 11 
einlgrnçi\o para 11 ~[ottn, ontlo om bt'O· 
vo ni'lo houve c11~1111, 11u111th111 ntoH, new 
1111da qne chog11~so pura os muitos mi· 
lh11rcR de IlO•ROaa quo pni-n uli ao dirigi· 
Hlm , deapOVOllllllO·BO o l'\JRfo do paiz. 
pe!R welgueinl do papl\l'ODJ cllrno 11 
mt!lloli dois toslõ~s u do so nquocorow 
a preqo modico. fractnrio ate nrtes e tts sciencias, o que o 

Era de ver a 11lto:.:ril1 dn,. r.:comcl.Jo-1 cn1u11r111la A11iru11'0 desmente com o 11eu 
gall11s 1\ )loitn, cunl 111do 0111 c<>ro: apl111111ido dedlllmr ua b.uzn nutiga, a 

silo tiiu hunlln' t:enie d11 i;overunuçllquer ai;siw u10Rtm1· 
:,, enr•·oclr11s. quo ó ap1ecintlo111 de W11gner e que 
Sào 1t\o t•nlltn• comproeuc.lc 11 neces,,idnde do!I ouvinte~ 
.Is rc11tcelrns. ele". do :-i. Carlos, dopoiR da estopnd11 d<i 

O diabo ó q11e a co11cn1•renci11, ""gnn·I • PM~Hnl», não npnuharem umas c11lç11s 
do uwl\ lei ecouomicn - '' 110111 om 111.ó c1111a. 

C.\;:-il, OES DO ~JF.11) 'l>l.I 

(De IJ. Brrmcu 1IC t;o11la ColafOJ 

X"nlmm:L d:\1,-i me tmporta 
!"-I\ u. nft.o ma.l"t l a ua 1nl\.1 • 
Parando o mou c~rcu;ftO 
1'01• ba\tr JI rnlnl111 ll<!rta' 

J>o ~1111tnns " 'frl nd:id<'• 
.\lN1 amor. por innls q1"' 11 tente, 
~li.o ha ~ol '111~ 111t .n \1 ut 
'l't:nho ~aud:ut~. aud.ul 

l>r. bnld~ )ltll\L t\l t~ll l"IOlO 
l'rl'<Jllt'lllO a lc ta l11llct[I 
c~uo olwlro t.1'li\ •l.ttu.ltJ .t \'icla 
Pol' l'~)c~ Ja l·dtll ! .\o vOr lllU 

Go111<"1;n 10110 o ;a I<." ~lm 
P4wrunrnn,lo o lll<'U t·nmluho 
"S1m1 n1>anhnr um 1·11111l11ho 
NAo ha:.-. ele 1•a,s.:1r pc>1 mt111 ... • 

J•: <· ... foth.rn1l11 t a t rotncr 
~Oht'i' ;l!t 1'f'l\ ,,.., 0)'\'itlhH•l l5 
OUll'OIS llut·ilJIHlh m·1 ... 1a. 
1.\crcsl'l'U1llU1.- Utuu mo c1urr ... • 

Phci;o no:; ;1111<11'('5 11e1 !e tos 
l·: 11<'11"'' v<'r anht IHlllO 
t ma l•lelatfo ~lgauh· 
\ ,,onh.11· 11 t ttsf(\t11>.•, 

es11er:indo airtomerado.s. 
N''um11 tnr.~nçav<'I 1>0J'fl 1 
w,rfto pa~!Jlr nlg-nn1 •I 1 

- ~ tm10 os mcos olh e lt,ctl°'! ... 

\ ,-lsl111'0lllO 11•um ramo 
De roc<elras. cavlt.o 
Cómdn.s, r~s u~ ~ 
Lonnbram 1111 os l11bl • • 1M> 1 :11110. 

.Tulga ~mpro m~Jhor.1r 
N'outr:\ f"Mtiç.w ·Ili ' 111 
L·! em c:uln. l\f)\,L 1> 1r i m 
])(Misto <Ili i6 cura 1 ' 



i::.r-:cur.o rmnco 

DISFARCES 

No baFe de m .s~a··as . A nova rica: . 
- Ai I 1lf 1s porque foi que o cc Nt 'he "ro me co11'1< ceu :-> 
- Pelo fato. Era o aue a menina t raúa quando a!laaua 11a venda do peixe • •• 




