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é 11 Casa Buttuller 
37, TRAY~SA DE S. DOMINGOS. 39 

1J••• .... 111111 ... i--..1-..i1i.i1....-11i.1111--111111--1••1 ......... 1•11111...-.1.,.._14 

INDUSTRIAS e A6RmUhTURA Maquiºas !_!cessorios Para as 
Pedir preços, orçamentos a. 

O. · STFJj-,ANlN A-39, R. Corpo Santo, 41 

O atl tn fntnrD revelado pela mais uassauo, o presenw B o IU celebre e chiromante 
fiaionomi.ata da Europa 

M. ME V 1 R G 1 N l A CARTOMANTE-VIDENTE 

M. llE BROUILLARD 
Diz: <> paaaado e o pre
eente e prediz: o futuro, 
com veracidade e raplpez.: 
t locom para11el em 11aticl · 
ola.. Pelo eatudo que foz: 
das cleuclu, qulromao
ciu, cronoloal• e tl1lolo
Qla, e pelu aplicações 
pratlcaa das teorlu do 
G•ll L1111ater,Oeabarollo., 
Lambroae, d ' Arpenllauey, 
madame Broulllard tem 
percorrido •• prlnclpaoa 
cidadea da Eu11>pa e Ame. 
rica, oodo foi admirada 
pelos pumeroaoa cllentoa 
ila mais alto cateaorla, a 
guem predlaae a queda do 
imperlo e todos 08 ecoo· 

1l>tt na próxlmn quartlh•fefra o 

Tudo ••clarece oo 
11asesado o preaoni. ~ 
prediz o h1turo. 

Gerantla a todoe oa 
meu• cllentea1 com
pleia veracidade na 
conaulla ou reoalbol•<> 

d~~~~~º· 1odo• 01 
dlu utela da• I~ b b 
horas o po~ corre1pon· 
4oncla. t::nvlat l50 coo· 
1&vo1 para reapo11&. 

Ca/çaaa da Patrlar· 
cal, n,• 2, t,', B1q, (Cl
aio da rua d 'Aloarla, 
jlrOdlo O•ttUID• I 

teclment08 que ae U10 8&
~u1ram. Fala portuauez. lra11cez, loalez, alemlo, 1111.llaao 
~ beapanhol. DA ooaaultU dlarlaa daa li da mauhl u li 
da aolto em aeu llablnote: ~. RUA 00 CAKMO, ~ (80-
i.re-lol•>-Lt•boa. Conaultas a 6'W, 1().00 e 1a.w. 
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SEMORI 
É o melhor desinfectante 
p:u-a a "toilette" intím1 
das senhoras. Vendem: 
A D. Marques, Limitada 
- Rua do Ouro, 200 -

["M6i~~i!~~,~!L·~·Hi~~~~~~;:· .. 1 
: : 

CompluLo aorlido Compra curo 

58. Traves!a de S. Domingos, 60 
=lllllHllllllUltlllllllltllllllllllttlltllllUUIUU1111111u1111111: 
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Ct\st\ RUBI 
Telefone: Centra4 3851 __,____ 

Iluminação, higiene 
e aquecimento. 

120- R. DOS RETRDZEIROS-122 
LISBOA 

Plissados 
Executam-se pelo systema 

de Paris na 
RUA DO AMPARO. 6ô, 3.0 , E. 

"AIGLON' 
GRANDE t.:HAMPAONE 

THE ANGLO PORTUGUESE 
ANO COLONIAL C. º 

Praça dos Restauradores, 13, 3 

TABACO REVENDA!ll 
Chegou l!rande nlDl\l•B 1 110 mllis ia 

portllu&e armn~em. Holnudo:i;-Qira 
- V oatlo efo., nseim como Ah)(erianos 
L'i$00 o quilo, 11111ulnno for~ u 14$00 
quilo. Sortido monstro, c>h•untoe ciga 
ro" "' p!lpeiH do fumur. 
Lisboa Postal-GUILHERME A FALC 

82, R.ua do Arsenal, 82 



ILUSTRAcAO PORTUGUEZA 
.) 

EDIÇÂO SEMANAL DE e O SECULO• 

li Serie - N.0 798 Lisboa, 4 de junho de 1921 30 Centavo• 

81:. TTV BL VTHE, que no Teatro Llrlco de Ne'A'·Vork acaba de Interpretar o .Rnlnha do S&bá•, prodl11iosa catatua 
animada com que o preaente eonbou re11t11er os tempos mlrHhhoaoa do rei Sttlt mio 

CAPA : - JUSTINE JOHNSTONE, uma das mais lladaa ect r!eca clnemeto11raflc&1 arrerle1res 



VIAJAf'ITEJ ILUJT12Ef 
~NJLO~PECAN 

7. No Arsenal da Marinha eoóa o des· 
embarque. O ar.dr. Nilo Peçanha troca 
aa primeiras pai ft\lrea em terra por-

tuguesa. -

I 

t. O sr. dr. Nilo 
Peç11nha. 

~ . O ar. dr. Ni o 
Peçanhe e o pes
soal dlplometko 
da 1 e1111dlo dos 
Estadoa.1 Unidos 

do nraall 

3. Mme. Nilo 
Çll11hl. 

~. A bordo do rebocador que do •1.utetle· trouve para o Arsenal dR MPrlnho o sr. dr 
NI lo Peçanha.-5 A 11un asfectos da eseistencia e el(Rnte -t>. A bordo do e Lutetla; 
orupos de admfredorea do 1us1re homem pub1ico Droailelro. \lendo-se entre e;es o" 

ar. dr. Majlalbãea Lima. 
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(OMÓ ME 
fJTrlEEI 

Eu sempre fü>e 
uma certa 

tendencia para a 
Arte de Talma, 
resta que a criti
ca dPclare, rr ão 
no peito e verdede 
nos bicos da pena, 
se a Arte de Tei
ma tem alguma 
tendencia para 
mim. 

Entrei para o teatro, não por neces >idade de vi
ver-graças a Deus!-nem porque me faltassem 
aptidões para qualquer outra ocupação; entrei 
para o teatro porque a arte dramatl;a fazia 
parte integrante de mim me,ma, porque me 
sentia Impelida para ali por uma força irre· 
slstlvel que eu proprla não saberia explicar, se 
mo perguntassem. 

Pol assim que eu debutei no Teatro da Trin. 
dade, com a peça cO Fado», na noite de 20 de 
Julho de 1919, que bem memorav~l me ficou. 

Quem nunca pisou o plico e sentiu na sua 
frente, alterosa e ululante, a hidra das mil ca
beças, não pode avaliar quanta soma de cora
gem é necessaria para conseguir balbuciar pela 
primeira vez o .. papel» que o ,,ponto» segreda 
mais baixo que nunca. 

Tu:lo nos parece hostilis·1r ... até o autor da 
peça que, por detraz dos ba)tidores, nos con • 
tagia da sua incertesa pungente. 

O unico pensamento é este"º que safrá dali?• 
Gostaria que todas e~sas carto nantes, qui

romantes, cfarividentes que para af no> segre
dam as surpresas do que ha de vir, deixassem 
a sua profissão de dewendar misterios e, tre
pando para as taboas do palco, se pudessem 
furtar ás torturas da incertesa. 

NO 
TEATRO 
1 

Confesso: a 
noite da minha es
trela foi cheia de 
emoções fortes e 
torturantes. Não 
estava em mim, 
nem segura, tinha 
a noçãoquepisava 
uma grossa alcatl· 
fa onde os pés não 
tinham firmesa, 
nem apoio resis
tente. 

QJ!!ndo encarei a plateia tive a im;>ressão de 
que toda aquela geate estava ali para me 
fazer mal. 

Lá dentro,-lemliro-me bem-o contra regra 
repreendia asperamente uma figurante mais 
ratardataria. Pots a mim parecia que essa re. 
preensão, coJda atravez dos cenarios, me dizia 
respeito. 

Uma noite de anciedade. -repito-que só 
termino.t com a deicida do pano por entre 
os ª'la11sos dos espectadores satisfeitos. 

Emflml ... 
Se alguma vez qu1lquer a::triz vos disser, 

em?avonada, que fez a sua e~~treia, senh1ra de 
si, não a acrediteis. Mente 1 Toda a gente re. 
cela o desconhecr lo e o acolhiimento do publico 
é coiia qu~ ninguem conhe~e antecipadamente. 

A propriit Sarah B!rnhardt: coafessou algu
res q 1e teve incert ~sa na noitte do seu debute; 
a Rejane confessou quasi o m1esmo e a Bertini 
nllo se limita a contar o seu receio quando se 
estreoa mas a contin~a in:errtesa sempre que 
vai qualquer peça nova. 

... E se e;sas que são as Mliores sentem 
essas angu >tias, não seria para admirar que eu 
-5ua humilis;im 1 discípula - sofra do mesmo 
mal. 
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UM·R[MBRANDT EMDO~TtJ(;;\L 
Aulo·rotrntos de. Rernbr ndt. (Museu do Lou111 e) 

OMO nenhum outro artista, o in
comparavel mesll e do claro
escuro tinha o culto.· c!e ~i 
proprio. As-im o parece ex
plicar o grande numero de 
ret1atos seus que produziu. 
Amava-se extra n h amt nt<', 
com uma ingenuidade pueril 
que a cntict não ·poupou. 
Imputavam-lhe sentimentos 
egoistas. Em verdade, se o~ 
censores seguiam certo filo-

sofo que achava ter o 
ego is ta o coração na 
cabeça, não deixavam 
de acertar, atendendo 
ao elevado numero de 
cabeças suas por si 
mesmo debu hadas • .. 
Mas o certo é que Rem
brandt conhecia-se; por 
isso se idolatrava. 

Indiferente ao meio 
onde viveu, que o não 
compre ndia nem cele
brava, levando uma 
existcncia de isolamen
to e de quasi obscuri· 
dade, no refugio das 
suas colecções, entre 
discipuloseamigos, que 
eram o seu publico, in
fatigavelmente criou a 
obra soberba e imarces· 
sível que o havh de 
levar á imortalidade. 

Razão teve, pois, Jacquin, quando a '.irmou 
que Rembrandt poderia sem vão orgulho dizer: 
«A m nha nobresa deriva de mim proprio•. for
mou-se por si, intei!amente, pelo sopro assom
brorn do seu genio. 

Reconhecia-se um triunfador. Isso explicava 
o seu ps quismo singular. 

• Tinha o furor, diz fromentin, de pousar 
deante dum espelho e de se copiar, isfl lado, num 
pequeno quadro, os olhos nos seus olhos, para 
si unicamente e pelo simples preço dum toque 
de luz ou duma meia tinta mais rara incidindo 
sobre a supc>rficie arqueante da sua caraça de 

Portanto o seu 
egoismo, o seu amor 
proprio exagerado, fun
damentava-se. Revêr-se 
em si me-mo, admirar· 
se, seria glorificar o 
seu trabalho. 

O aut..,·retrato de Rembrandt, que ut• no Po•to 
e pertence ao plntcr ar. Joaquim \llctorlno Ribei ro 

polpa injectada. Torcia 
o bigode e procurava 
efeito á sua cabt>leira 
ondernte; sorria com 
um labio forte e san
gu· neo e o seu olhito 
mergulhado 11as es
pessas saliencias fron· 
taes, dardejava com um 
olhar estranho, onde 
havia ardor, fixidez, 
insolencia e contenta· 
mento. Não era o olho 
vulgar. A mascara tinha 
planos solidas; a t-oca 
era expressiva, o mento 
voluntarioso. Entre os 
supercilios o t abalho 
tinha traçado dois sulcos 
verticaes, ectasias, e 
essa prega contraída 
pelo hab to de carre· 
gar o SJbrecenho, pro
prio dos cerebros que 
se concentram, re tra
tam as sensações rece
bidas e fazem esforço 
de fóra para dentro. 
Compunha se e muda· 
va de trajo como a gente 
de teatro. Colhia no 



seu guarda-roupa com que se vestir, cobrir e 
adornar, punha turbantes, barretes de veludo, fel
tros, perpontes, mantos, por vezes uma couraça; 
alfinetava uma joia no gorro, cingia o pescoço 
com cadeias de oiro ornad.1s de pedrarias. E por 
mais que se e tivesse no se· 
gredo da• suas intenções, che
gava-~e a perguntar se todas 
essas condescendencias do pi:l· 
tor para o modelo não seriam 
fraquesas do homem que o 
artista ~atisfazia•. 

Eis o comento magistral da 
maior parte dos seus retratos, 
quer saídos do seu pincel pro· 
digioc:o quer do seu esti.ete 
previligiado. 

Não são eles todavia em 
pequeno numero. M'lx Rooses 
computa-os inumeraveis. 

Esparsos pelos museus con • 
tam-se diver~oc:: quatro em 
Paris, tres em Cas'iel, dois em 
Berlim, dois em Florença, dois 
em O. esde, dois em Hagne, 
dois em Londres, dois em Vie· 
na, um em Munich, um em Ol 1sgow, um em Lie
chtenstein. 

Que saibamos, mais uma desena se distribue 
ainda por colecções particulares. 

1 sto em pintura ... 
A' serie magnifica ha a acrescentar mais um, 

unica obra do artista existente em Portugal. 

Posssue-o o pintor Joaquim Vitorino R:beiro, 
no Porto. 

E' pintado em tabua de carvalho e mede 
om,35 X o,m45. Como se vê na gravura, Rembrandt 
apresenta a sua atitude costumada de premeditado 

arranjo, b'gode erguido, o 
olhar obliquando, perscrutador. 

Cremos que foi trasido pelo 
artista portuense José Teixeira 
Barreto, beneditino do con
vento de Tibães, que em 1720 
foi a Roma, onde se dedicou 
a estudos de pintura e gravu
ra. De facto, na rehção dos 
quadros que, por sua morte, 
em 1810. legou á Congreg ção 
de S. Bento (cujo autografo 
possui mos e já publicamos 
n'O Tripeito, n.0 89) vem ci
tado um retrato original do 
gr; nde mestre hol mdês, de 
que não houve mais noticia. 

Será porventura este? 
Rembrandt, «o maior artis

ta germamico•, prodigalisando 
os seus awto-retratos, aprestou 

a sua le~itima apoteose. 
Humano e persuasivo como foi, apezar da 

ingratidão dos seus contemworaneos, não poude 
deixar de colher, embora tairdiamente, a recom
pensa propria que a sua obr:a prestigiosa e eter
na lhe concedia. 

O genio é soberano. Pedro Victor/ao. 

1 e 2. Auto·retretos d' 
Rembrandt, da 11elerla de 

Berlim. 

3. Da Sl•lerle Plttt. do 
P.orença. 

4. On siaterla de H11sine. 

5. Do palaclo de Olaa~ow 

6. Da Oaterla de Buckln
~ham. 

7. Dn col~çã" Mende aeohn, 
de Berlim. 



O SAMOVAR, 
famoso quadro ·do 
grande pintor Car· 
los Reis, que, com 
razão, se pode deno
minar a verdadeira 
obra prima do nosso 
Salão de 1 Pintura. 
De uma tecnica di· 
ficil, de uma per
feição soberana, a 
formosa tela tem 
chamado a atenç'lo 
de todos os artistas 
e de todos os que pre
sam as artes. Fica 
bem, pois, arquivada 
nas nossas pagina•. 
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6. Um e~pecto da exposição de maqttl· 
naa agrlcotas.-11. Outro especto da 

exposlçAu agrfcola na Tapada. 

1 

A EXPOSIÇÃO AORICO
LA E FEIRA f. EOIONAL 
NA TAPADA DA AJUDA 
Anlmaes p•ell'fedo~: t. O touro 
pertencente é Manutenção Militar, 
raça ho.andefa. -2. u touro melo 
8 ngue. raça ho1andesa, pertencen
te ao sr. Jollo Pereira • aldas.-5. 
Parad • • 11rtco•a <crias dos estabu
tos da M. Mllltar).-4. A sr.• o. 
Morlq E. de Mlrands Serra, que 
no Instituto Superior de Al!ronomie 
fez uma fllteresspnte conferencia. 



SARA CUNHA 

il actrl• que no Tta/ro •Nacional• "' t1m afirmado 
um /Hlo 1/1mento sc;nlco. 

1-AULINA FREDERICK 

Q1Je no cinema soub<J r111/o •r n /l1ura do cSapho•, a grande figura 
do rom1111e1 Imortal da Daudll. 

A COMOÇÃO E A ARTE, 

SHAKESPEARE E DAUDET. 
A COMEDIA E A TRAGEDIA 

NOS PALCOS DE TODO O MUNDO 

MISS MARY GREY 

actrlz que em Inglaterra, oom estrondoso •ace.so, ln/ •rpr1tou u//lmamenll o papel 
de cPortla•, no cMlfcador d• VIM•a•, d1 Shakesp.are. 

MARJORIE. MAIS 

Famosa acJril• dt lcndrts (utrato /Irado para a •lltUtroç•• 
Port ug11< •a•). 

AI.ICE DEJ.YSIA 

ilctrl• qa1 soub<J oonqulstar um Rrand1 nubUco p1ta lnt1nsldatk 
da sua arte requintada. 



Pulrd lan~ln Mol)'ntuit 

Wortli A.lict Bmiord W11tt4 Wortà WortA 

NAS MoDAS DA PRIMAVERA 

PREDOMINA A LINHA DIREITA 

Os vestidos estreitos, lle linha dlrelta. têm a prlma.sla 
no momento que passa, procurando·so a orlglnalld lde ape· 
nas na comblnacão d~ cõre:; u nos pormen.,r11s d.i ctollet· 
te•, que são . go1 a especialmente culdaJo:;. 

A casa •Premeh esculhe para urn m• d lo par 1 a tarde, 
renda vt•rd11 e selim da mesma cõr. A nota dl-llnct1va de 
uwa eleg .nto c1 eacão de 1Re0 t• 11111 ccrêpe de Chlno Marron• 
encontru·se no vivido e carlato das guarnlcõ is <lo cinto e 
dos •1>annrau:o. 1Lelong1 escolh&u o~n<la.; e motivos de 
vano azul para entel1ar um vesti Jocle.; tr.ita• tla111e11me :Or. 

Um •labller• em bico, bandas e rna gas do sellm pre
to <Jâo 11m graclnso relevo ao m 1ddo em selim preto de 
•Madeleine & Madeleine•. 1Wort1u enfelLa arllsth:atn• nte 
um modelo "m 1ta1tetâ• •b!!lgc• com apl1cacões de 1crêpe1 
encarnado e branco. 1[)(8ulllot• púe em dest11que a beleza 
dlarana das rendas créme qu11ni10 comb nadas com 1etlm 
•Marron•. e Chanel apresen1n. uma ntoll .. tt•, de ccrêpe de 
Chlne grls• tlnawenle plls~ada e cheia oJe retegos. 

AS SAIAS PLISSADAS 

Paris aCPllOu dl'flnltlvamentn a sala curta, vllssada para 
a nc lte. especlulwan•e pira ntollettllS• de teatro e Jantares 
de pnuca ce1 lmon a. Um wo•le o com corpo em broca.10, de 
cintur11 com1>r1t1a, e sem u1an\Cas, t .. m uma sala plls~ada de 
fetlm p eto com uma tlrn estreita dti brocado a guarnecer· 
lh" a boro1a. cPoíro • enfeita com bordados d ur11dos e prelo 
uma blusa larga em •velours grls•, para ser usada com uma 
sala pllss ·da oe sarja azul. 

Sequlns de aço aorllhantom as long'ls pontas clobradao; 
e o 1co1·s·1ge• de um o odeio •Lanvln• vara t .. a1ro, de sotlm 
ve'fle a 1crépe de Chlne• branco. Para a es1a~ão de Nice, 
<Molyn ux• 11p esema um 11 011010 de •Jersey. de 11eda cõr 
de ouro, onf1 llando·O cc m t11a de selim azul. Um gracioso 
Vf'SU!lo para cJeunA flll,•», desenhado para 11.ad ·molselle 
Darthys, do •Théatre Nouv.-1Je1, 10111 uma blusa larga de 
ctatretú• cinzento, bord11do 11 preto o uma sa.a preta Pllssadn. 

TAl~LEURS 

•Charlollo recorta a btclnha de um dlstlncto crobe-man
teau• du <tatfotli• azul. b •rtJanclo-o profusan ente com lã 
gros-a clnzc•nta. Para um vestido em c;hantung•. d · ri cas 
largas. 1Wor.b1 creou um chie •• pequen•• casaco. de abas 
rec .. a ias. em vai o pr11 o e fino. torrando-o com o cshan· 
tung .. Um 01od11lo multo adrnlrado, ele •Alice llernnrd•, é o 
elegante casaco de cvelours• branco, bordado a pr~to e usa
do com um v•·st do de vetutlo preto. 

Unti •Pannlers• em miniatura d&" orlglnalld11 'o e Que
bra111 a linha direita do se,•ern modelo d · cWor h•, em 
«la telá• vre o com cbarretll'S• prateadas. Da mesma casa 
v .. m o casaco roruprldo de •shantung grls., em dois tons, 
com um ltsrgo cvanneau• na! costas, e o loter.:s:1ante vesti· 



Douul Druo/I DawUltt últmt Mdrtial ti Armand Aliu Brrnard !lortoal ti Ar1t1dnd Bur 

do para a Riviera, com sala em seda de xadrez prelo e bran
co e blusa de coraand1ll•. O p1queno cai:aco 6 de •tarr.,tá., 
preto. 

TOILETIES PARA A NOITE 

v110-fe utar os mais delicados e lindos tecldoti,tanto pa
ra a tarde como ele dia e. como manda a modo, os ccoutu
rlers• procuram rlvalls~r enire si, na escolha de uma nota 
lnedita a lu1prlmlr ás suul' respec&1vas creações, 

cDoucet• coh ca artisllcaruente um cacho de uvas roxas 
num modelo dll veludo Preto e torra o •Panneau• atroz, 
com sel!a verde. Nota se um acabamento or1gln11l 11um ves
tido de renda o sellru preto, na lira de •Jals• que so estende 
de hombro a hombro. Um vei;tldo de •rrêpc1 de Chlne• preto 
:lo •Dcaulll,.t• t• m cowo no1as dlstlncHvas uma 111cba cdra
Ph• e guarulcõ• s de Pt-lo de maCllCO. 

cLelong• coloca apllcucões de cJalsa no corpo e nos 
rpanneaux• de um mod.-lo em renda preta ~obre selim. 

Uma ola1ana •écbarpe• de rendas pral•·adas cobre 
:orno uma nuvem um vesUdo de tecldó prateado, .1e 
rMartlal et Aroiand•. •Be• r» acreticenta ao seu modelo de se
lim prelo umus boo.ob1elr11s e um cinto num tom escuro 
de ro11a· 

CAPAS 

A mols moderna capa de •Lelong• tem ns mangas aber
tas e 011 hon.bros apertados. O tecido é cgabar<lln.· 11r1s•. 0010 
ba11das d• 1>a110 azul. l caulllet apresenta uw JhHlU··110 abato 
pa 1 a cspor1 s•. 1>01 cbur1 • côr de rosu. par a u ar por clwa de 
vebt•do11 lh1ehos, caros. 

«Jenny• dú a pre!erencla a uma capa de citabardlne• 
prl'ta de 111 hus direi os. e gola g ande, de sellu1 prelo com 
tanla·tlcos bordoclos eni 'edu. Longa- liras 1 e sutlw caem 
da g. la. Outra c11pa. mulro chablllér•, eo1 fazenda de IA 
•b• lge•. com bondat. de •s11ze1 e•, de xa ver o broco quasl até 
ao hou b10, ap1utnla11do no gr11r1de folho n ais"" a no1a 
orlg1nal. Alnc a ou r11, cc ma ló1ma circular. modltlca a, em 
•ve.ours 111• lalnu, l• m •<'revés•, no u1110 u .. nrlque IV. 
Uma 1rn.pla cs11a 11.1._ oo •Crlpe de Chino Murron dor é•, tem 
u1111 . .ir11c10,a i.:ola red<nd11. f1a11zlda nos hoUJbros e presa 
no pescoço 1>or cordões dourados. 

ROBES D'INTER:EUR 

Parl!t te n1a em devida C<'nslclnacllo a ln portancla dO 
•negllgc • Q• e Jun1a á utilidade 11 b1 Jez1•. AS1<lm, •Premet• 
1d .. Jou uu a rurlol!a •droper Je. e encache 11ara um lln110 
•J>eJg1 olu de llnhus dlrtH1 llS. tm ccrêpe de Chlru • rc so pa
llda. Chllfon e !'01101 rõr de alfazeo1a preslam-se admira
va mente a ronrerçllo d11s pyJao1aF, profus11mt'n1e bordados 
e Quusl com a~pecto feminino. Sobre uma •Sombra• de se lm 
cõr de ro!la, •Arn•a'ld el .Mar1lab ar11.ar11m uma capa 
maravllhot>a de renda prateada, com un•a ~erle cio peque
nas bor111s de prata, JH·lt s <'os1as abaixo. •Preme•• escolheu 
ccbiHon• verdv •Jadt'• pi.lido para uma sala cou•blnaçâo, e 
enfeitou-a coo1 reudas rrêuw. Usam-se por debaixo ria com
binação unia>- largas c11Jcus de ccb1tron• e rendas. O outro 
modelo de •Peru1el• é de cchtrton• no novo tom corquldeau, 
guarnecido ele ccaseados• de fha de prata e rendas. Premei Morlial ti lln110nd Prtmtl Prrmd 
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IENTAR INTERNACIONAL DE COMERCIO 
A 7,' CONFERENCIA PARLA da Smla e da Tcileco-Slovaqula. Os dele~ados 4 conferencia 

' reuniram no Palacio do Cong1 esso, assistiram 1 uma festa no 
no j&rdlm de S. Pedro de Alcantara e a uma ~essão na Socie· 
dade de Geografia ae Lioboa e v1&it•ram Cintra e outros p<>n· 
os plto1escos do no;so pars, sendo unanimesem llsongelramente 
se referirem ás encant.doras belesas de Portugal. 

Realisou se entrlO nós a 7 .• conferencia 
, Parlamentar Internacional de Comercio• 
e a ela concorreram delegados da Bal11l
ca, do Brasil, da China, da França, da 
Ort>Cia de H?spenha, da Inglaterra, d 1 
ltalla, do Japão, da Polonia, da Romenla, 
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. d Co:<FEC:'~~Rc10. ALGUNS t<;'\ ,. . ' N \L DO ES 

\U ~- /7 i • DOS ORADOR "'"' ''"'';; 

4 Mr. Uhllr. 8 dcle11ado dles, lngles .8 ·Mr, nchren • Mr John Rnn 1 trances- · 
do i1re$10.-

5
. Edniuntl More ' R cha Vieira) Mr. Malloh, d:•egell11t.-7 . .t\rdas Nações (Croqul• de o 

1 
Delombre.-::a Mr. acrtron • socleda e 

1
• Mr. r5~~fano, lttollano. · -15. Mr, 



3. O sr. João Pereira Vlctorlno 
Junlor, correspondente de 
•O Seculo• e um de9otado 
anilgo d~s Caldos de Ralnhft. 

4. Um grande artista. O mlnla. 
turista Prancisco Elle•. 

5. Um e•pec·o da e>eposltllo 
de faianças er• lstlcos. quo ao 
re~llsou no sa:ao do Club de 
Rec eíos1das ca1da1 da Rnlnha. 
por ocas ao dos festas. 

(Cllchl!s de Armando Slll>a). 

PELAS 

1. A lmpoalçlo 
dP Torre e E&· 
P&do li l>an 'Ci. 
ra dn munfrl
plo das r-a rdaa 
da Ralnhn. A 
b0Me1rn con· 
deco·adn. mi
nistros e 01-

sistencla. 

2. A placa aos 
soldados rro•· 
toa nn sirande 
gu•rrn lnau 
gur11.te nas 
calda• d11 

RalnhP. 

pROVINClAS 



FIGURAS & FACTOS 

5. Aapectns do funeral d11t1 11ictlmee do ttesestre da a11l11çlo 
em e ns. 11lfP.res 08\lld Simões e o mec11ulco Oom~s da 
Costa. "' arm<:es cobertos peta bandeira nacional. na corôna, 

e a m11r n 10 
no funer l -
4 Dr• t,ucln· 
da Pinto 11 prl· 
mel a medica 
formado pela 
U n l~erRldade 
de lndin -G,• 
o dr. Pausto 
Nun"• Len
deho Qneaca· 
ba de con lulr 
oª"" curso na e M e. de 

· Lisboa. 

) 
6. o sr. Ãll!(US'O 
Tit" Gonçalves 
Ma•t ns pef' do 
ilustre Jornalista 
Tito ."lartins, f11. 
IPcldo em Castelo 
de Paiva - 7 O 
grupo mil tar de 
• Poot· Bali• que 
foi a Madrid IO· 

11ar. 
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Hedação, Admlnlatracão e Otlolna.a - Rua do Seculo, "3, - Lisboa 

E' preciso que seja muito forte, para poder resistir a tantas machadudas! 
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O SECULO COMICO 
- 2-

PALESTRA AME1,fA 1 A' portuguêsa 
Rapaziada fina do e.\. to"to e a dlroito> qne, ee ti•ee· ' Oa pob1"'& catrnu~cirOf' quu tomaNm 

sei• levado º""" pOCll A &cen"." b X~" rar1e UM Cou r~rourin lnltllll8Cion 1 tio 
Etore•entnll I el•s ,.1tul'118 do zfro dl) do porco Jovorl• cnu·er cnpill!, que do Cvw rt lo, vlrttw·•~ livtu• •I~ nó&eain· 

dia eo de :&folo-mul1> nolfe, que com mnis "ªº orol11 merocedoree. d •• lh~s pne<·e um •Onbo. Emqu 'º'º 80 

v11gu1· &!lava, llOti lcwpo• do l'ioivHdO dol ltimbrnr;i111 do qno por e pul'l-•mrn~. s .. pul~1·0-dopoi8 do t ·rwo ns•l~tldo J. Neutral. llUU 1•·•·111 V• 11t111le do olbnr p .r11 o OCI• 

110 pdmoiro tll'to, 110 t~atro'c10 S . CAr- 1 dt•nhl da ~n 1"'P" · ·" , , 
los, d~ rovlst" dos eslu•lanie6 do õ.º Explicações lía,~ouluo ·111. ·foi couu_lo r,or1\ 11w 
""ºdo º"' .n Jurl lico, •A torto e li di·J 1111 ... '.J:orno• il v1•l11 o di.11·10 d 11111 doa 

11 O <> • d' coul:(ros•i•th6: os outros alinnw por 
rt> º" •· 11cto v11I com çar uqul .A.'corcn do nlUmo m• vlmenh revo- csto. 
" hooa<linho, q111111·l~ jA - IVdr os ew1Ju•·lonni lo, ~etnwos con•.t 111lemante ". •DI& 20 llojo comi 8 l~iLões, 16 
vale de 11.'llQ•~ s, felumen e e .qu~cldos 0t•b1·ndo r11rl&1< expllcauvas, n qne nà ponl 2! P•&•'I\ 1.18 ., 123 prllto• divor· 
.to quo l\CBb>11108 d11 vol'o do o 1v1r. l podc•n•o" d:\r c ·ot.imenlo potqu•• por lsos B · bl 2lí • t 

.A.I. filho•! Oudo e~ll! aquela ao1ig11 ora . cO Secnlo Coniiro• não é d~ ln· . - > j(llrl.i ~>. 
alegria ll<'ad rolca. dos recitas ai.n ·!•• in .. nho do .riwl>tl .. Public.>1oos hoju l ' ~ • 
dust1amb>·lhad.is . •lo d.ie, .rn!Jo ... s . tr- 11q11ela.• oujot1 nulON& uos metera~ em· (/?;'. ,... . ~---
1-..ver~n1es-m~s oni-:raç .di.suuae. oer· ponh08 mais !orlo• o por aqui nos fi- r'."'A.''. 
"º"""• oxubn.iole• Je moddade'I O ode CAlllOS. ....,_ 
estais, '"l"lld~ d'..,sa~ tempo, hoj · v~- cSr. red11ctor: 1 ~ I '. 
lhos, quo uilo coukus 11 vossos r.Jtos, - 1 
par.1 dce voe JruH irem, "' lulices 63_ :~lo M te111 dito a verda Je sobre 11 
d111e quo r11cai.-1, M rawbHlbolas n'a· mioh11 uco«o 11oe acontcol1t1 uto6 qual 
quelu pul o, o P·•l!O le om to<la a noUA, ld"r' ~b·iram o govõ1 uo ,10 sr. dr. Bor· 
na gfr1111dol;i• do dilo• bsplrituo·os dn 11••rd1no MMb 0 do. P .rtl par11 o posto 
80~11n l'"ra 11 pluteln 9 d'osta .Pllra ondo mo On<lonlmriun 111 m11do o pree-
nqneln? : tea 11 dl·p •rnr. porquu hB wals d4 trP8 cDiB 21-Tlvo h je 16 a lmoços, 18 

Fndinos depole do pri111•lro aoto, IMm•llH que ui\o hnTlll revol.uções e~ luuchOR, lO J1111111roe, ú3 wereudaa e 16 
con t stiiimo lo, aow dt!1111rim~r p11i·a L t•b'lla o leio a e•ltn não podia contl· odue•. 
quem quor que a•·Ja. Que earnncho.oa •Dll\ 28-D11routo oetee doi~ dlas nilo 
couselboirot •IO nolfgo regime oram r usisl á~ ••8'Ô08, porque esUro a VO· 
aqm los que 110 arr111111\va " !"'lo pal<'O, i mlr..r ..• • 
liLubonudo. 111w um. ouaadia-11 11lo DI 2.;- lloJc M "!moços, 23 lan~hea 
ser as d'um mooo pi" goelro, qoe pn· 21> JBnl orot, 82 m~ro11 ra •• 1S1 coills-
uhll os leute1 e a t acola em leilào, eom Córa l:? 1 rhdt< •lua cl~co .. 
cbl•te, e ag de Tomus Co\aço, dAndo 11 e D n :! 1-R Leu e1 Ollla m11ubã .••• 
perna com ••Ili• e roquebr,c.11do-ee com' cDln 27-0~ modlc os, como s • faz 
pilhoria? om E•pnuba 1101 cnvltlos, nas t<111rndaa, 

8d 1116 enohorom "peQll de rcferen- uuar. Eetn 6 qno G a Terdade. Creia n • recolh r~m-w& na trlp •8 e oo;ieram-mo 
cius polUic ••, com romoqno1 ao Cunha palav.rl\ bonr11Ja do aeu leitor asaidno. a bari lg11, porquo t! lndlopenEavol •1ue 
Léal , ao .8 ·ruar 1luo, ao Llbcrnto e a X p • eu comn •"Ria .. " 
outros cowo owq1111ls att! ~j!'ora não livo- · · e Dl11 :!8-0owl ao almo~o 11m11 vat·a 
·ra"' uo tratar, follztneut~! - de flor••oe, no j •mll\r u m bando do por-

.Aluda eo 11s tufa rc'ftlronclas fo•oem •Sr. rodaotor. diz~• o 11··~111111111\ mnwida do bo s .. " 
claras e ooraJoMweuta do r11chaH M•s cPorml ln·mo quo voubn á oslnc.d11 •Di11 20-Uojo oe~ou a1><lnns" fmlas. 
ui\o: oram clubh1e, hesl antes, n~m oar- ]lllra r fnlt1r ul!(ll tallo falsidades que 10. lll' w oio d 111 e J4 oi\ cantam quais o oen
uo nem pelco, 1111r11 lodoa 08 pulaJu- t1ho cm~ulo Moica da minlt11 inlAlrV•o· 1011 do l11rH11J 1t11 e dois oachoa de bana-
res... ç~o na ro•olm que <li! eve pa1& reJ.,on· u11ua• ... • 

Para nó' bonve apen•IJ uma no'a Lar hll dia•. Coiuo ow ludo, •Cher,•ho~ cD!t1 80-Robonll lontraTez e agora 
verdttdeirameule Juvenil' e digna, q11• Is fommc»-O foi um, e11trevúla que or>:IO que fiquei sem cooG· rto !• 
bh•oz nos obrl1Ç118'!e ,. ai solver a 111· eu tlulu np111udo 00111 a monillli Tere-
pniivll\. 10 1l"c "~"'º08 lido uoli o para ZA do J"gu~. uma ana orlt;da, que me 
a&·iellr nló f inal: ó que ulozuem 84bia l~vnu p1111' •8 lmudH do C•b•ço de Bir 
' sou pap,•I , no•m ea~ia como Juiçiu do la. Sem m.ila, JM:u mui10 obrigado 
gcaii .. 11 Klr o pouco• 1abiam qu1uulo ti· F'. e o bo 
nbnw do ontra r on ~alr. I •o •im; lsao • • ca •. 
d q1ie foi de e~tuJnnt.es, i&•O á que ooa 
fda ter s11u ol1tdca do p,,611ado, em que cSr. redaclor. 
~e l"·pre" 11 8Yll, uns n>cilas acacleml- cE' proolao qno a verd ida ae aclaro 
ras, l~o Wl\I ou poor do que boJe, m11s por uu111 vo~ . p11r11 eu nllo T~r o nu.a 
em quo linviu I'' luluucia e lc1Jv.,z-vA nomo nos joru1tltt., não ler tt• desco111-
ll\ li l 111ua 61n-•p11111v·hh. pMl11• ns quij me dRo, 01·11 peln banda do 

Ab! nqu~lo 'b))u~lncul" Plll Coimbra,,Br. Alvitro de o •• tro, orn pela do sr. 
dndo polu Tuna L\cndt·wlcn do Lbbon, Liborl\lo Ph1to. 0111 poill d~ sr. Prooo· 
com uma pnroJin á duõs do C.H1i o• , (ll , d •. 010. Tomei porte uo mo•I· 
op11ub11111dn ow "º' º"o d i:uudo co•·l maulo·-Jl "o·O • •n• rocoio de coHe· 
i · r Pm fio, 1111 fnl•la, pttttlcada n'nma

1

queucine-porqu Mnrl,. va.i com 118 
bP:irlga do 11orro oou lla na vc·.te, om oulr.ca • • u 04 por wim tan10 se mo dá 
vloh uho d e b. bur e chorsr por mal1! como•· mo dou. Se )l('g~, pog11, 10 ni'io 

O 11( n, a graça, com que oa ct&•ab- pog á çraç,1, 1>11r,t dem<e é que é o C.~·1 
ainos• 11p.1raum o l!qui.io em copos o minh'" <1uom nilo aparece ••qneco. CrG 
gritM·nui:-•B•ngu. ! QucNmOSI beber 1er·lho dftdo toei .. 118 ~xplicações o do 
a 1111:uc• do 110&!• "· m~.0 111." obg. 

N" vord111lu TOll dl1emo1. &eoborca l . S. T.• 

nt 1>\in1""'""' ... ..,w,),,n ~",.; 

LOOARES SELECTOS 
Casuística 

Um padl"(> do largo pello 
Fl;cclam«Vll em v oz proluntla: 
-•l::ollll, carlealmos lrmi\01 ! 
Del11\l lá quoh:um·a vàoe ; 
Qunnto Dau& Juz d tJeli. feito ! 

Vol .. o d'l\ll uw corcunda: 
- c8'1IY<1 o do\' Ido reap;,ito, 
Já ut:lll 1n~r11'oa ó defeito! .• , 
fiou cu •Ao o 0500rreHo ?. 
l:lio, no vo-lo, oom ef~ilo, 

ti w podor olhar direito, 
Do pe,ooço Go111rar .. 110, 
llombroa largo1, peito ettrolto 
Roçndo Oll p4• oom ae milot1: 
-cE que duYlda, crlslilos ! 
Qno ó uw oorounda •perfeito! · 

(Do Jolo DE D.tus) 



Certame de tradutores 
Acta 

Os abaixo as~inados, tendo·lhes si· 
do p esu1te :>29 rraducçôes da poe ia 
{fll11,~.·a cLa teMgra~hte sans f·I~· 
declaram qu perfei ta, o que se dtzl 
pe feita, n~111ium'I </'elas a. No entan· 
to c .ri10 tuc1" il relativo 110 m1md" 
q1l<: fia multo deixámos, damos licen· 
çu para se p11blícar, pela graça q~1el 
1c111, a que abaixo se segut1, meneio· 
nand 11ôs, tombem ltonro;a.,,ente, as 
t1 ad11ç6es de j de L. (Angola), j ota 
( f'lv is), B. A. (Estremoz • R. c. I 
J111 g11 t Alves de lima Soa res, Af! IO· 
mo Ro rig ues Santos, Anro11lo [)oua, 
Ana Ma gn ida, } . F., An 0 1io N· 
guelredo Va.'!CGncd os, Fig ueiredo 
Snn/os, libi, jollo Perdig tto, Eduar· 
du Cruz , Madu o II E. 
Lulz de Cw16•s · 
M nu~ / M. Barb?sa du Bocage 
Visconde de Almeida Oarrett 

&lgne o oorpo do delllo : 

A telegrafia sem fios 
De Puna-Garol11, 
;.\.tó a • Buglo, 
A tolegrnClu · 
Quo ulo tem um flo, 
D• a > aoxo forlo 
(Caio não vule:nr !) 
Maltlnlwa i;orto, 
P11n namorar ... 

'F:stl\ ilat1ooberl~ e perr11, 
Que já tem servido aos cbeota., 
SeM'e lambllm e dever .. , 
A cliTeroOll • pendentll8• .•. 

Po que quom qulnr, 
Podo a uma 11111lher 

Dizer quant o lho quor bom, 
ISó pelo ar, 

Som o at1bor mlll8 nluguow, 
E sem ninguem •ósenar• .. . 
Fl a té, a iu perlp;o ou dnwno, 
Dur·!he um beijo ar'9zlauo, 

E um bnunno 
:No marido 
Aborrecido ! •. • 

EIVI F'OOO §) 
~ 

T, mé de Barros Queiroz 
Nc1o sei por qua, !ta muito me palpita 
Que quem pode cortar pelo <iucito 
fi• e)/U sensatt,slmo sujeito, 
Pois me parece que ,,ao oai ua f ita. 

Se o ds~colabrn d'r•·~ oez evita, 
S e /O• , C<Jmo suµ , . obro de gei/o 
Acendo a S. TomA, µvr seu respeito, 
Uma ocla caríssima e bemd1ta/ 

O que vejo peQr a que a cadeira 
De quem vai pre)id 1r, qaer o destino 
Que seja, ao que parece, t raiçoeira; 

Aquilo tem mlcrobios, Imagino : 
Quem n•eta se repimpa faz asneira 
E fica Sempre Ul/l pou Q bcrnardi!W .. . 

flELftflRO. 

po1 que s~wd 11vi1lu, a poule , n 't1•U• mo·111oowpanb11r 110 Alitarvo, a libor! r o 
rn en10, 'corr06pondo a uma ueressldade. llOXO fl'.1gil do tílo doprlmente cowpu· 
Dc1 qu~ m1d s uece•Si' •WOS nóat De <li · nbla, esi.11nos pronios a parllr o n fa. 
uh Iro? Nlo. Do Jul2 .? Nilo. De trnba· 11er Justiça, castigando os selva~oua 
lbl\1·f NAo... Do ir a pó 1\ Cucilhnsf culpados. Mas, como nao <l justo quo 
S lm. os b 1rros dol:co111 de ter quoiu os a jndo 

Eato 11olamenlo e01 quo • vi vema&, a puinm, coiuo ullo 4 jll81o uem convo. 
ceio desooubeclmonto que os heboel.11 UtOnto qne 111 torras d olxou1 do fier ln
leo111 dos burro• d o C11cllhat1 e orlcP.·T&r· vradr.s, 1eve.u010 d u L isboa q uow substi· 
11m, ó um f.tcto lnmenlavel; com a l;•Pi&· lua dig uau1enio "º d 1maa fracas e •em 
nhll gl'itR·lie a todo o momento, ni!o 1'8 !oiças o quem n&o d<am1UJohe a harmo
f•a o inter·c1unblo intolo~lnal-o com nl" do conJ1w10, oomo ~ou dizor·eo. 
u Outra-Band'I, dizemos UÓ», 11!10 se t.J1 V'a1no• o lovomoe burro,, q ue <>11 te· 
o lotor·bnrrlcal. mo1 ol em abun<lanoln, grn9.1ij a DcW<. 

De wai1, o proponente nllo quor nada 
do Estado, nem, pu ....ce, cobra1á d iroi· 
to1 de portagem, o que ti lnexpllcavel , 
po1q110 nilo so vô que intorease tenha 
cm ilotur oe povos dus du~• margens 
do Tejo oom t11l uN lhoruwqnlo Querem 
ve r qne 6 algum n •Vo-rico, qut! va i ~ 
quere r o monopolio d~a eulold.los? 

U dl11bo o Ju r, 1 

Fóra a parelha t 

1 orre de Chifre 

As côres 
lil' no ar"o de a liança 
Onde Tóa as encoolr11h 
A tó onde o vista 11lc1111ç11 
Nns t11rdc6 lnveu111is . 

Lá eelll o amarelo 

labroste U m dia d'clitee um a &enhora, mullo 

-
_ _ ____ .,......., ______ do no610 ro•pollo, f~z ai um" couferon· 

Cór do nosJO des••pcro 
En!Ntau lu mult.o b•lo 
Porque 6 muito siuooro 

• oh• fem1ni1ta, 11u qlllll revelou Oijta es· 
1' pontcz sobrcz o T C2JO pr1111o"u coisa: quo no .Al1111r.,e M cam 

Temos cA um palpite qao d'oela voz 
é que vai, Ltl do quando om qnaudo 
upareoe um sojo!to que H' propõ~ a 
construir nmn pon$o de L ia boa para a 

~ 

ponetaa 110 atreladaa o carros o "~I 
dos j uuiamente com os burros! 

Confess11uios n oose11 lgoor11uci11 e n 

1 
iudig oaçilo que u. reve lu9ilo em ads p1'0· 
du.tu. Hab"Utldos n niio butermosnnwn 

--... ~::" .. ::S mulher nem com uma 06r', como cou· 
· -:-- -::::=. cebermos qno uma beata d ttw hom m 

Outrn·Baodu eujeUo que logo de.o!apa.j co.nelnb qne 11 espn1!3, "!ilha ou mesmo 
roco. ' 111111\ oriadu 11pnre lhe com um burro? 

Agora, poróm, 11 coie11 cheira·nos- Senborea: 110 ba at quow nos quel r11 

Ld e1tll o azul 
Quo ó o c iume vlolouto 
E l em bra o n nto 1ul 
Qu&udo i.a mniio vout.o. 

Lá e1t4 o verde tawbem 
A eepol'llnQn no fut uro 
Cõr dn ood11 q ue v.i o vem 
!late no rochedo mtúl d uro. 

L"l c1l.ll o encarnado 
Cur do fogo do a ri o boi 
No rn1111 llo mnito sublimado 
Tlio l>onl to como o 1101. 

E' no arco da aliança 
Onde TÓI ns encoolrafs 
Quando o tempornl amansa 
Logo depois dos lomporals. 

Al.DtRTO ROSA ~'E.LHAL. 



SEOULO COMIOO 

)Yiais uma ... 

-Achato-lhe o beque, seu lv/exico d'uma figa 




