


LOJ" INf'~NTIL 
ESPECIALIDADE- em rou-

1ari a para ~ enhoras e crianças. 
:11xovais para noiva~ e recem-
1a$cidos. 

rEMI~ ,..,o .... OL. NC.UitAStHENIA Tis 
otO\\. ' ICA 

G: Todo• o• Mcdlc.os proc.lamam qu. 

~ : ~n':,~~ DESCHIENS ...... > 

~ U2 do Bemoglob1n:\ 

~ CURAM SEM PRE 

114, BOClO, 115 -------
A:fl Especialidades de 

BEL.EZA 
o tnsllluto Anglo-Franeez de Eleet10lysls. slo .de to

da a ronllanca e de resuJladllS seguros 
. JtJ Mh JtOL'll~h Limpa, e braoquel•, em"teu e 

1uolflca o pote, tlraodo ae rugaad mnoohaa , ora· 
~~~:o *ºf:~~~~o ,&.&ºo~e arro:i. 2 ttnos de .,;1101 

ot..liA HO'~'Jl'\to. MOH.\'llhoga pare • l>Ole. Llmf\I e 
ovllt a gun!ut• ~ oa poot08 aegrol'J e tem a gr1.1D• 

,li ~:J P,.!"~1J{::~~tºo~;.:~1r .. ~' 11~:.::r:~: ~:llflo ado· 
rentes 4f0J o. 

iAkO.Nl<'l 1 cJIOLTlNB•. Plolaalmo. Cada aabootlt> 
lem um e.lo1hdo de pureia; asoo o. 

l?d ::~o::, p.~~L!':b1 r1t~~n~~·:3:a~:! :el :::te i>:•::4':t 
'B:~:tk Nc': K'iª~~- ·c~:.::~~~a.rr.:~1::;. ~.: ... ..... 

Oblt 4.$00 o. 
1NTl-1'ACllKS. 1 .. oc,60 rera tirar aa aard•s sem lrtl· 

tear a pold. lntauveh 4f01 e. 
.OTlON JJJ\'IZ\8. TJra toJ"'lh'elmant• oa ponto& ae.

groa e le~h• o& s;oros: iSOO o. O•• .. • 0-00.Ju.nta ... 
me.ol.o com o •Cremo uo1ttoo>. 

IAUMI> l)ll lHIAUTK' . (Para u pet .. seou). Am•· 
ola e pelo. toroandO•O flo1. 1 aveludada. ~laravt. 

.A11:0,.ª~/.~Rª18Kº~~tr=~t!':a~à.,Ubo10 lell• tmpede e 

:1.~1:1~.·:1~.':t8.!~i1~~~ún;;~~eauºr~~:u:r~·~ :!t:. tornan-
do-• 110.a. e aveludada1 4$00 e. 

tO~ALll\1-., Creme para \lar o f.lOr ot.lural âa f1.c.1 o 
aoa lablos. Mut\o aderente: 4$00 o. 

\08Al.IN.t:. t.lqu1do para d6r a cor na\ural 6• face1. 
ao• lab10K o 68 uabas. N&o ea.i ao c.omor o bO· 
.,.,,. 3$60 o. 

\OUOI! Uh VIK 1101.TINK. l)â ªª rao•• uma llod• 
cõt ro1ada: 4SOO e, 

)KOOOH. Ptarb Urar o cheiro doa •o•aco•. Jodlt· 
peoi&'fel para toda• ali seobora1i 4$00 o. 

'L.l::rROLY:>~lS l,01'1ATUM. l'11 dosa\'ªrecor rapld•· 

f 

meato ocu101a.d. b0rbulha8 e vormcl uoe.o da P• lo: 
a$OO ceol. 

AJlli Utsl•tt.ATORY. Tira momeot,ooament1 oa polo~ 
aom trr1t•r • pohu 6.$00 ô. (Para llral .. 01 
.couma \61!i para sompro•. ha tó o tratamento pote 
Kletrol1se no oouo Coosultorlo). 

~C\TJPOll.S. ··repora.do ospoolal para Impedir o •-.a· 
monto o crosolmtnto da poougemi 6$00 o. 

ri:. V0B pe~?0U01~~1}0~1~1~;u~~·.c;:,•~~~~.~· a:uii::.ocelh • 
il'\'!>'l 'll'LOlt. Pera a.pltcar Dlll pesttuuui, liõbraoce· 
1 ~~r.,.;te~~lfs'&fª!: loroe1odo 01 olho• gra.od" e 
;01·As !\1ARAV1t Uô::,A:-. º" brilho e •ernur• 10> 

olhos, llraodo aa tollrt.n1a(Oeat 4$CJOc. 
JOL1.'1N~ l'On 'flll< llAlll. l>roduo10 logloz do ruoh 

alto ••lor para parar a queda o l•sor nasc•r e 
oreaoer o oo.belo, o resllt.utado .. 1he a sul"I cor D•· 
turol e Impedindo-o de ombr•oquocer: 6$00 cool 

t<>~rtg &JL~~.u;~'N. • 2. Para • c&bélto gordo. Jota· 
11vo1 c.ontru a seborreia , cal•lco o tas oa1cor o 
oroscer o cabelo. lmpedloJ.o·o do 0-&lr • do em 

•KLblft\lL~~~: ~ :~ravllhosamoato a caapa o o 
'ftgor a.o eobelu. par4odo 1. quedas 4$00 o. 

,RILIJANThh TO \IVUh. Ot brilho. lloxlbllldade t 

:~r 
0
ao cabelo. torn1odo·o n>ulto 50do1oi 3$:K.1 t 

UAMl'VO UOLTJNK. Km pó. para Ja•or a e•booa. 
;~d:a:a: ºi:S!: dohtllodo Oll c.abtloa brllbaoto• • 

ILY:,~~~~~.0~ee~o~:r~:~~1~:,/r•:;&,e:'. o do• polo• 
INTURA llOLT'ltNR. Poro o oabe10 e bigodo. dn· 

comp"rtt'fOb o d ºuma 86 ftpllc.ac,ao. 1'60 11al 11iom 
'""'"ºh" o "'"'º· n1u1t" ocoaomtoa: th.SOO o. 

CUTl~CllliAM. '1'1 ra •t1o polo~ em volla du unt1a" 
ll$GO o. 

SUC DK Ml?atOSA. Bronqueta e em1cto 88 m&oa. pe1 
fumaodo•a1' dollcloumonto: 3$õ0 o. 

VhRNIZ ll(lLTINK. °" um brllho do dlamnl•• " 
unhas. prolcgo-aa e c.1â-lhea Ullll' linda cor aa•u 
rah 2S60 o. 

L.0ÇA0 ltOLTJNM. ~. • 2. Para tirar O \Otnh tb 
unhas o proparol·u pora uma nova apllc1çt. o 

•XÓ~1 .. ~"Utthna do11coborto d11. ctoncra. para dlw1 
oulr oR selos. aa aoces, otc..i 1$60 cent • 

r•o llOL'tlf\•. "·º .~ peta enrJ ur oe stloa um " 
a.uwentar: 6$00 e. 

• l •hPAllA~Ol> l'AllA 0 111'$~;1\VOl,VIMENTO 1< 1!1' 
IHJAMI NTO l>OS SIUÔS. ltettultaOOl!I lllurrrecn 
dentes em t6 dias. Tretan1,010 oJtcaz. lnfall'ft • 
comrh!ll .. meo1e 100100-.bO: 16$00 o. 

)iAM .\IH .. l.Ah y CUl<AM . 1Jo~coberl3 """""'llho$a ro·· 
ra aumenlur e 01\rl.lH" os t<tlo> : '1$!.0 e. 

LIOUllJ lJliflt'J l!'lllCJ;.. 1•ura • Lclt1u o 1i1.:c1eoe d" 
dento~ tt oa Lloca. Url0 nt1u..,1a mu1h•: :l$1,<1 o. 

t'OUDRh to'UUlt:> O'OHll'.1\'1, t O l'i.ra bnnllo e por 
a toilette ao r·o"to. •torne o rele fine o brooeb 
dando bolei.o oo ro,.lu u 60 corpo. lJellclo~omeot. 

1 oc!tb1 u1'rõ~~i~4~~ ... ~- a. 'l'lra tn:allvelmcnto a tr•n· 
1Jlrae&o escot,.lva dt.,. moo:-1 e oa eara. CompJ1· 

O lt~~:~~~l~~:~~D~~Oi·11~ ~. • 3. Ad~trlogoo1t-
htpeolal per" .P•lea oJooaas ... ara põr depott. o. 
Joçàu o.• 3: 3100 e. 

•GUA vir. COLONIA . JlXlra·auporlor. ~.()()o. 
. l'AIUlLllO bl.M;TROUl.\AMll.O DO 111<. lllNSOI\ 

a.toot.LO A. oostrulçt\o rodtcal ºº" polo" t•11 
c1.1a. ~lmpltHlmo o loJn1h'e1. -cUolco• tralamon1 
recomeodi.do polos inedtcos. 

'l'AIU:tl.110: MOn ... T.O U. Para. doetrutr o~ pelo> • 
pat1 •1lllooc:OM •lc.clrlc;oe ao rosto. (Oe1Suparl<;h• 
::~1~1;"~da~~'O 1 ~;f:•ôo1:":~~)~"· elcatrlzos. vern 

rllATAMl!N'l'O NO IN~TITUTo. 11 .. 1rul~Ao rodlen1 • 
geraotlda 001 po1os. e.aboles e 11entHtt-m do ro111• 
pela a·,lectrolyae. Uoica co.t', do es11ecla1ldaue, co11 

08~nJ'r1Ytl~ºêAt' Jj~~tc~i<7.A DA PKI 1(, iltlA oleo1r1 
cidade-.. pela lu~. llroodo os rugi.11. manchu 
sorda~. pootos negro"• clctal rh.e1t, elP:n•e.t1 11 
bexigas. lrn1,1ngon11 oto. "Ir. Melodo rools nH 

01!$4.;N~~L\·,:.~: • .,?·.~··hr:.~·MbNTO no~ SMO: 
Ou a sua ruduc-do por nm motuao oomp1el11010111 

cu:~·gÁ ~1i'il'~\~~i'~~· .. tg~·~IAGRKZ• . 
rRATAMKl\TOS l!LKTRICOS AO CAllKl.O. para p• 

11N~U~ ... q~°c1: 6~~~1.01. 01~~~~d6a:r::c:o";est Mui• · 

l.AvCS...ºGr~r,ºôA CAURr.A. Com ~•c•~om o.ectrlc•. 
Ututc.Oloraç&u do c.nboJo. 

INUUl.AÇAO MAllCl!L.-M.\NUCUlll .-•SAI.A"' ,,.. 
PAHADAS. 

•\adam e H ll. T~N, Olrectora do lnblllutoA ngl• · 
Prances de Electrolis1F 

R. Anchleta, n. o 2i 1. º, D. !AO Chiado-LISBOt 
Telefone C. 5386 

NO PORTO : - Rua Almo. rl He cu,ano, 236, 2. 0 

para trattamento o vcod.• ou t•roductos do Uelrl''• 

Ao prt>ço do~ r>roductos e preciso acrt»r•·• 
la r de ltOO 11té 2t5o pnrn n porl(' •· er 11 
la~en>. cnnlnrrrP n pt>~n. 

tllllllllllllllltlt111Hlltlllllllltlllllllll11111UlllllllltllltUt1lllllllllllt111 11 UllllllltlnlllllllttllllOlltttlll lftlllllllllll lll lllUllllllllltl OOOI O• 

~LMANAQUE ILUSTRADO D'O SECULO 
A' VENDA NOS LOGARES 00 COS fUME 

.. 

M11uinas ~e ~~[r!uer 
Querei::. as vossas m~c,uina

bem concertadas? E gastando 
pouco dinheiro? Mandai á Rua 
Augusta, 76, 4.0 , a J. Viegas. 

Mães! 
sem leite 

Ou com insufle cncia pno a a•1·amen· 
•ar os Olhos e <111p ~<' qul'lr:om robus
ccor. tomem a \'JT,\l.OSE. que S<·ndo 
1m preporarlo do l'llbOr mul10 ncr:ula· 
1c1, lhes Lraz i n e11101n • ente um;i µran
le abundancla de leite ror e e pur s· 
.;imo, ao mesmo tempo quo as n11lre 
•:onsldernvelmente. cr<'ando os 1 lhos 
:orles e sadios sem os perigos dos •bi· 
1erOn$• u amas merc€•nnrla•. 

Assi•11 o atestam PlJbl 'ca-nenro O!I 
mais Ilustres e ronl<hlo111flos medi~os, 
e n'es•.e facto cs1á J11s1l/11·:11to (l cnor· 
me consuu•o t1·oste conhocidlsslmo pre· 
parado, não só em Por1ugol co11.o e 11 
mulLos outros pnlzcs onde está rcgis
ado. 
Recomenda·se todo o cufdado em vc .. 

rlflear se: todos os rotulos levam lndl-
1ação do seu pre:pa1ador August o P de 
Figueiredo e d a Farmacla J. Nobre como 
~eu deposito gera l, , eje:fb,r do sempre 
como suspeito qua 1quer outro prepara
do que não tenha esta Indicação de e•· 
rantia. 

A VlTALOSE vende-se cm todas 11s 
.. oas rar111arlos e drog .. rlus e cm LIS
'10t\ na J?armacla J. Nohrc. Hocio. 110; 
'm Cül1\JBHA. na drogaria Pere '"' J\lur· 
,ues. Prnca 8 de J\la'o. 3~ e no POHTO, 

11a J?armacla l)r. Moreno, 1:1· IZO de S. 
Oomingo~. 44. Prec.e> li~!K>. Pelo <·01 rei• 
oft\ ;I rr,.~r"q MA)!< l ~IX). 

~8~~~!.:! .ª,!~P~P~~'.~'~.,~~~~ 
t)brll(;1çõ~s :l>v..:!'.llJSIXJ 
l'unclo <lt' l'CºSrr\':t t.• anHW· 

llsa~ao.. .. .. . . .. .. . :ioo.ooo~ 

Escudos........ 1 :0'21.220$00 

Sí•:ni•: "" l.TSllO.I . Pro[lrll'lurln ti~• fa· 
brl<·n~ Cl\l J>1·:u,o. ~larlnn:da " Sohl"l011·J11h o 
(Tô111<1r), P~'nc<lo f• r·m:ml de lh•1·111lo (f.011 
.ui), Vah· \hllor (1Hber{!nrlt1 n l'e/lta), 111,. 
lafn<las pura u11111 pn1tl 11(';1u anual eh• tl mi 
lhi'HJ~ <I•• c1u11n .... fl•• papt•I t• dl~JHllHIU dol"I. 
lllU<IHlnls111tls m:1ls ;qwrr,•lt;oathh-t par:1 :1 
SllH ln<1 11 ~ll'l1t. T1·111 1•111 <11·11•· l'dtu J.tl'aauh• 
\' Ul'h'(lach• ti<' pn1wls t lt' 1•:-1t· 1·U:1. ,,,. lluprt'S 
$110 t• th• c•111hr11lho Tumu t• t'\t>t 11ta pruu 
lauaf•UU' t'11(.'01Ht'IHl:I~ 1wra íalu•l(' !U,'t

0

H'S t'S. 
pt1rlat•s clt• (JUHl<lll•'I' qu:in1ld:ul1• dt• 11:101•1 
llt• m:u1ultw runllnua '"' 1·1•(lu1Hl11 e• dt• í1"11·· 
11\:t , Foa•u1·c·1· pa111 I aos uwlJ'\ l1111u11·1:ultt·~ 
jor11:1<•!-t f' publk~u .. •lu•s p11·iudh:t"' do pnll. t• 
e Íc:ll'IH'('l'(lul':t l'\C l11sha tl:is .......... Impor· 
1anh,'!'\ t.'0 111pa11hla~ "t·111 1u-,·sa~ 11,H' I n:w~ 
l:':;crllorios <' 1lepO$IW.~: us110,1. 2111, rua 
<la Prl11cesd1 2711. PORTO, ./[I, rua u<1 

Pt1ssos 1Un11ut1 /, 51. l~nd••rt'\:t• L.·l• 0 a!l':1ll1·u 
l 1•m 1.lshua ,. 1•,,1 li•: Comrr111tla /' '"'º -

(\ ... tt... h:l.~ /.1~/1u11, (.,(,j, P111 'º· 11 i. 



A sagraç•o do novo Bispo de Moçambique, Sr. D. Rafael Maria da Assunção. As cerimonias realisaram-se na paroquia/ 
das ' Mercls, sendo sagrante o Sr. Antonlo Mendes Belo, Cardeal Patriarca. Os Srs. Arcebispos de Mlttllene e Porta· 

legre serviram de ac61itos ao sagrado (Clicluf'-> snl{l'nclo) .., 

!I SêRll!-N.• 846 LISBOA, 6 Dll MAIO DI! 19'22 50 Cl!NTAVOS 



CRONICA 
DA SEMANA 

A MISSA 
DE FREI I-IENRIQUE 

A 
frota de treze navios composta de naus, caravelas e 
urcas esbracejando latinos brancos, ao sol, tinha partido 
do Restelo, na manhã de 9 de março de 15 10, a caminho 
da tndia. Era a segunda armada que o rei de Portugal 
mandava, orgulhoso, ao Extremo-Oriente. Comandava-a 
um portuguez de lei, Pedro Alvares Cabral, homem 

duro, enerS1ico, violento, capaz de dominar como o seu antecessor 
Vasco da Gama, as tempestafles do ceu e a revolta das ondas. 
Chegada a frota ás ilhas de Cabo Verde, os lanternins vermelhos 
enchendo, coalhando de pontos luminosos, o ar espesso da noite, 
ou porque Pedro Alvares quizesse fugir, de facto, ás calmarias 
da Guiné, ou porque o destino lhe acenasse, como um clarão, 
para um novo caminho de misterio e de gloria a verdade é que 
pojou as suas vetas, especie de azas ao vento. especie de pombas 
ao sol. com rumo ao ocidente. Em plena tranquilidade as naus 
cortavam as ondas. sempre a caminho de oeste - e dentro em 
pouco avistava-se, ao longe, no fumo do horizonte, uma sombra 
cinzenta de terra. Era o Rrazil que surgia, como uma aparição, 
envollo em nevoa e em sonho. Tempo depois, pela assomada de 
maio os marinheiros desembarcavam em terra firme e Frei Henri
que, capelão da armada, figura de homem do mar que se tivess~ 
disfarçado em franciscano. com umas sandalias nos pés e uma 
corda de nós à cinta, celebrava a primeira missa e agradecia a 
Deus ::iais esta ~!,.,ria de Portugal. 

Sobre esse dia quatro seculos se passaram, na nevoa inquie· 
tente dos tempos; sobre esses quatro secutos vinte e dois anos 
cheios de in'.juietação, de incerteza. de abismo, de sombra- mas, 
como um relogio que repetisse, tilintando sinos, as grandes horas 
da humanidade, esse dia repetiu-se e Portugal de novo poude des
cobrir o Brasil ... Ontem pelo mar: hoje pelo ceu; ontem pelas 
ondas : hoje pelas nuvens; ontem pojando as vetas: hoje batendo 
as azas. A historia repete-se - e Gago Coutinho e Sacadura Ca· 
brat são bem nesta h" ra os descendentes do grande Pedro Alva
res. . . Só Frei Henrique não rezará desta vez a sua missa no 
Brasil : ha de rezai -a no ceu ..• 

Lu1z DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

Capa:- M.\fiCJ \íll T 11\1\1'1"1\1\N. cio l'(llt<f<>11illc d(• l.011d1·(·s. 11111a clns ""''" lindas 11c1rls1•s lngh•si1< 
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A e 1' u A L I D A D E s 

A bordo •do •Bag~• antes da pnrlldo. Os srs. mlulslrO dt• marlnht• 1• dr llelrurd R111nos. a bordo do /laflt'. com o co· 
mandnntc do navio e coJn o h'lll'lllC·corotwl )larlo de t:umpus, llu~trt• t•roít•ssor dn Escoln .. )tflllar 

~- O BO!ll! saindo a barrn do 'feJo levando n bordo o hldro·1wlao Fafrc•tt /1), 11uc vai subslllllir o J.11slla111a 
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O pessoal do Centro dn .\\' laciio ~larlllma que ncompnnba o hldro 11\·lno respondendo lts snudncõrs de terra 

Do !:ido 1h• ll'rrn : a~ saudaçõc• nos marinheiros que ~.., nf3"1t1u1 dos marlnh~lro~ 1111e flc11111 
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~ 
º~º 

o hldro-avlão 1-alreu 16 sulcando o TcJo, em direção ao Bagé 

O l'atrey 16 Já lçndo a llordo do na,·to 1111~~0 lt•rnrf• até nos rochedos de S . .Pedro e ::. Pnulu (Ciice/lés Salga~l 



O banquete de despedida a Antonio Ferro 

JVA !tora em que Antonio Ferro ca· 
minha para o Brasil, olltos es

trelados de audacia, alma portuguesa 
e moderna e/teia de um sol lnrgo de 
esperança, nós todos que aqui esta
mos á sua volta, numa sentida e afe
ctuosa ltomenagem, responderemos 
a todos os seus inimigos trazendo a 
nossa aliança á sua asp/raçfJo, o 
nosso aplauso á sua obra. e a nossa 
conf lança absoluta ao seu nome, o 
seu nome que irá concerteza subindo 
sempre ald ás consagraçôes mais al
tas I (pala\lras de João Ameai no 
banquete de despedida a Antonío 
Ferro onde esti\leram mais de oi
tenta pessoas e se receberam !nu
meras saudações das mais altas fi~u
res !iterarias portugueses). No seu 
proximo l)umero, A flustraçdo Por
tuguesa publicará uma noticia mais 
alongada sobre essa festa notavel. 

(Cllc/11! Salgado) 
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() s T E A T R o s 
" A PEROLA NEGRA 

E
VIDENTEMENTE, a Pe

rola Negra não é o 
grande teatro, o teatro 
onde as ideias se agi
tam como estandartes, 
onde as psicologias se 

<lefinem com precisões intensas 
de gravura. E' antes um teatro 
dinamico, agi!, barulhento. um 
teatro-circo, onde ha equilíbrios 
perigosos, momentos de emo
ção sensacional, gritos, balas que 
estalam no ar em girandola, pe
les-vermelhas com grandes tra-
jos berrantes, cow-boys que jo-
gam com a vida e com a morte~em malabarismos de 
audacia, raparigas barbaras que~ andam perdidas nas 
florestas mas que teem almas de vestal. episodios 
fantasficos. lances inverosímeis, incendlos, lutas, 
corps·à·corps ... E' o teatro-cinematografo, o teatro 
jOEH·band, onde as figuras se movem freneticamente 
e as aventuras se sucedem. numa febre rapida, como 
num folhetim sacudido. Não é este precisamente o 
meu teatro-mas é decididamente, o teatro da Epoca, 
o teatro onde os nervos correm como hastes electri
cas e onde a vida tumultua, num llalali de emoções e 
de imprevistos. 

A Pero/a Negra é, no genero, uma curiosíssima 
peça. A mim, agradou-me, sem reservas, pela forma 
de rara propriedade com que foi posta em acena, 
pela riqueza dos costumes, pela vivacidade das ace
nas impressionantes e vibrateis. Hoje, pela Europa, 
está muito espalhado o gosto por estes dramas raT>i· 
dos, frisos de humanidade em movimento, quando 
lhes sabem dar atitudes ageis e relampagos de inte· 
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resse e de força. A Perola Ne
gra é, além disso, admirr.vel
mente teatralisada, com uma te· 
cnica subtil, oportuna, com uma 
explendida côr local que em tudo 
ressalta ..:... nos scenarios, no guar
da-roupa, nos dialogos e na in
dumentaria. E' um original por
tuguês - muito original e muito 
pouco português - que vem de
cididamente merecer o nosso 
aplauso e a nossa homenagem. 

Satanela e Amarante foram dois belos setores 
como sempre - expressivos, caracteristicos, vibran
tes. Satanela deu notavelmente bem o seu persona
gem de uma quasi selvageria ingenua- a sua indiana 
amorosa e combativa, com punhais nos olhos e sen
sualismos nos gestos. Amarante, encheu de uma ele
gancia heroica e bonomica o seu tipo fantastico de 
triunfador e de infalivel. Entre os outros interpretes, 
ha a salientar Raquel de Barros e a sua voz, Augusto 
Costa e a sua graça, os córos e a sua colorida viva
cidade. 

O nosso aplauso a esta premiere é pois absoluta
mente justo. Não se pôde esquecer que hoje, em 
Portugal, é raro um esforço tão inteligente, um bom 
gosto tão equilibrado - raro e precios o, afinal, como 
uma perola negra . •. 

JoAo AMEAL 

(Desenhos ae Ary) 



A EXPO SIÇAO 

L 

O pintor algarvio 
Lyster Franco, 

justamenie conside
rado como um dos 
bons artistas da sua 
região, expoz no Tea
tro Nacional uma se
rie de paisagens cau 
fusain•, que afirma 
vigorosamente o seu 
valôr de paisagista e 
a sua sensibilidade 
de interprete vibrante 
das florestas e das 
campinas. 

DE LYSTER 
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FRANCO 

Lyster Franco nãe> 
conioegue sempre uma 
perfeição absoluta, 
uma individualidade 
decidida e forte. No 
entanto, ha nervos, 
ha energia, ha alma 
nos seus trabalhos> 
ha toda a !alma con
centrada, extranha e 
meditativa do Algar
ve, terra de luz,_ terra 
de contemplaçao e 
terra de sonho! 

(Clicfl(•:; Snl1rntlo> 



L 

AZAS EM 

Portugal, berço doirado 
Que as ondas vem baloiçar 
E onde dorme o seu passado, 
Menino que ha-de acordar. 

VÔO 

As ondas falam baixinho 
E de longe, Portugal 
Lembra um esquecido ninho 
Debruçado num beiral. 

Outrora o mar dominado, 
Vestiu as praias de rendas 
E em lago se transformou. 

rortugal, cisne bordado, 
Como uma nau de idas lendas 
Sôbre as águas deslisou. 

11 

lnfantas de Alma o seguiram 
E o contaram em baladas, 
Dedos moiros o feriram 
Como lanças embruxadas. 

E percorreu todo o lago. 
Num lado deixou Saudade, 
Noutro sombras de Ansiedade, 
Mas em todos véus de afago. 

E na hora do Poente, 
Eis'que voltou novamente 
Adormeceu e sonhou. 

E no sonho em que cafu, 
O cisne as asas abr iu, 
Senti u-se águia e voou! 

ALPRI oo PEDRO GUISADO 
(P!!ORO oe MBNl!Z!!S) 
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FLORES DA ANDALUZIA 

CAR M EN 

DE 

BUR GOS 

• 

DUAS llgurss gloriosas 
•lo pal1. doscnwos: Car
mcn de Burgos e sua 
lllhn ,\lnrl11.. Ha qual

quer coisa dl! lnvocaçáo hls
torkn, quando nos rcporta
mo11 a estas duns nrtlslns 
not1wels, - uma nas letras 
outra no te1ttro. K' a sua for
mosura, 11 l'lvncldnde petu· 
lante, u g11rboso 11prnmo das 
mulheres cio seu palz, in
conrundlvcls om todo o 
mundo. 

As nndnluzas 11odcm repe
lir como os nlemãcs dizem 
1la sua llngu11 nortcira, que 
-:áo hoje o que foram. quan· 
110 os C:cznrcs "º atast·a,·am 
''"' vicio 11 luxo. ~:· .Juvenal 
•rue o nllrm11. Xfw se PS· 
•1ucce fn<·llmentc aquela sa
tlra em que ui•'. rnntando a~ 
orgias dos lmporndorcs. nos 
rnln cl1•s1H1s 11rod lglos clt• ba-
1 cl.a <' gnu;a que cio su l da 
Espanhn so lnm n Roma, " 
que, com a~ suas dani:as t·a
rnctcrlstlrns. 1111nhnm n_notn 
mais vo luptuosa no Um dos 
hanq11rt1•s tmpL•rínls. Era 
s1•rnpn• o nu mero de efeito 
maxlmo. e nt1ct11ela Roma, 
aon<lc ln 11nrar ludo q1111nto 
1lc grunch• e C\<fUislto cn
ltio ap11rc•rla na Terra. era 
aquck vivo nH•nt>lo de qun
•lrls nrn•dondndos t• sãos o 
11uc mnll! cll•ll'ltavu o eles· 
tr11mlwll11u111•nto n<'rnillO fio 
c·hefc divino. 

.\larln .\lvarc~ •ele Bur
r.cos, ctuc 11e encontra agorn 
11 11 Anwrlcn, lrlunfnnto na 
11ua carrnl rn leal rnl. é bem 
00111 luz cl'ílldn e macia do 
!leu olhar. pela airosidade da 
sua elcgnndn, pelo lncdlto 
e presle1.n lmpressionanlP 
de scui; itcltos e ditos, a an· 
daluza hhitorlca, a artlsla 
que, corno Molll>re, escrc,·e 
e interpreta o seu teatro. •.\li 

c;urmen de llur110• 

\tarta Al\"ru·es de Burgo' 

MARIA 

DE 

BURGOS 

pobre mu i1ecn•. co111udi11 
drarnallca 8ahlcla 1111 sua pe
na sclntilante, oblcve ulti· 
mamente um sucesso no 
Chile. 

Sua tnfie, 11 escrllorn de 
t·aça, a maior Jornalista do 
reino vlsinhó, cm cuJa obrn 
náo sabemosqu111 mais t1dml
rnr, se o facll com1>l1)lc;llo 
da sua IJ1"os11, se tt calont ura 
,·f\•a que lhe rornllcc o seu 
corni:1ío, r aquela 11lm11 son 
tlmental de quem Ramón 
fiomcs tlc la serna l?Sl're,·ou: 
•umas monjas que sabem 
como cs. ~· c111c, 11111 ombar· 
go, la quieren, <lln.•n qtlll s1• 
parece á ~anta Torcsn .. 

Sendo rins 11.~slm, como 
niio h1wemos de lhes 1111,.ro·r 
hcm, a Carmcn, sobn•1 111ln. 
em 1·ujo scnllmcnto nllo ,: 
possh·el descrim inar mnts 
simpatia pam os oi;panhoo~ 
do que pnrn ns 11orl ug11 c· 
ses!. .. 

Em horas dlflculs 1>arn 11 

Estado portug11oz, quando o 
boato rassou a rrontel rn. 
proclamnndo qunlqucr de
sordem nossa com a sub,·tlr· 
são de luclo, foi 1<0111pre 1•111 
quem s1• aprel!Sou, com o 
prestigio dn sua pcnn <' 11 
acreditada ,·cracldnde <ln >Hiil 
informa~·áo, a ri•cluzlr A 1•xa 
clldão o n•lalo cios nconlt• 
rim e n tos m11lovolam«'nlt• 
nlllPlillcados. 

Carmen de Burr.cos adqul 
riu proprlednde cm rortu
gul; vao construir a 111111 
manslío de lnvomo no Jlllr 
crue do Eslorll . Teremos pois 
dentro em pouco a rnra fl o
ração da Andaluzia om ca
sn, sempre que Maria Bur 
gos venha alegrar o sau
doso coração de Carmen, ali 
no seu -pequeno castelo, ao 
pé das· marlnhas aguas. 
D. TO.\IAZ m.;,-;ORONHA. 



BRASIL 

A scena passa-se 1zu1!l ele
trlco, á farde. Sentado 
ao lado de uma dactilo

grafa respeitaui l:-«A dama 
do Indo o - uem, em longo 
flirt, 11m sugeito ab~so e já 
de edade: «O caualheiro ama
vel». Mais personagens: Condu

ctor, uma senhora edosa, passageiros etc. 
Ü CAVALHEIRO AMAVeL 

(decidindo-se a meter conuersa com 11 dama do lado») 
- O fumo incomoda V. Ex.ª? 

A DA."A DO LADO 

Nade; acho até agradavel. 

Ü CAVALlll!IRO UIAVl\I 

Entllo, com licença. (acende 11111 charuto, ao fim 
de uar as te11tatiuas frustadas) Estes fosforos são uma 
péste. V. Ex." não acha? 

A DAMA no LADO 

Não. Sou accionista da companhia. 

Ü CAVALHEIRO AMAVP.I 

E o tabaco nacional tarnbem está inlra~avel. V. 
Ex.• não concorda? 

A DAMA DO LADO 

Nem com corda, nem sem ela; de ne
nhum dos modos o acho intragavel. 

Ü CAVALllEIRO AMAV!H. 

Ah? gosta então de fttrnfJr? 

A DAMA DO 1.ADO 

Nilo, senhor. 
Ü CA VALHf.IRO \,l\A VP.I . 

(p11.:ca11do uma fumaça) 

Poii; eu, tambem, não gosto nada de fu
mar. Compro tabaco. só por luxo. 

A DA.1\A DO LADO 

Pois, faz mal; não gosto nada dos.ho
mens c1ue não apreciam o tabaco. 

Ü CAVALtlP.IRO A.l\AVl!I. 

Mas, perdão, eu gosto. Ha pouco. equivoquei· 
me. Bastava saber, de resto, que V. Ex:' apreciava 
para que cu fôsse, imediatamente. um fumactor inve
terado. 

(Umu senhora de edade, afilia, com o fumo, tosse 
conoulsi uamente.) 

Ü CONDl'CTOR 

(ao caoal/1elro am"""I) 
Oiça lá: vossemecê não sabe ler? 

Ü CAVALHEIRO \MAVl\L 

Eu parece-me que sei. 

Ü CONDUCTOR 

Pois então, se sabe, leia aquele aviso e, depois 
de o ler, se quiser fumar cá dentro do carr o, ou apaga 
o clrnruto 011 vae para a plataforma. 

Â Sfl\HORA IDOSA 

(alto) 

Até parece incrivel ! 
A incomodar todos os pas
sa~eiros com o fumo ! 

(Risos) 
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ALECRIM 
0 C.\VAI HP.IRO AMAVeL 

( ca111prlmenta11do a senhora idosa) 
Perdão; eu apago o charuto. 

r Delta·o fóra. Pausa. A' Dama do 
lado). Estes conductores são de uma 
mt\-creação inexcedivel; não são? 

A DAMA DO l.ADO 

Nilo senhor! 

Ü CAVAl.Hl!IRO .\,1\AVt:I 

( dparte) 

... 
' 

-Decididamente. não estou com ~orte ! f pausa 
gra11de. Em uoz dóce e baixa á dama do lado) V. Ex.• 
é adoravel ! 

A DAMA 00 LADO 

Sinlo 11111ilo não lhe poder diser o mesmo; Acho-o 
insuportavel. 

Ü CAVAl.Ht:IRO AMAV~I 

(com 11111 sorriso amarelo) 
E' muito irónica ... 

( sile11cio) 
- Naturalmente, como sou calvo, é por isso que 

não lhe interesso. 

{mesmo sílencio da Dama do lado) 

V. Ex.• gosta mais dos morenos ou dos brancos? 
Dos Toiros ou dos negros? Prefere os casta
nhos ou ... ou ... ou ..• os azues? (reco11slde
ra11do) Os azues, não; que disparate! Os 
russos, os russos é que eu queria dizer ... 

A OA.1\A DO LADO 

Oi; russos não; prefiro os polácos ... 

Ü CAVALHl!IRO A~IAV~I. 

V. Ex.·' é muito graciosa. 

A DA.\IA DO LADO 

Em compensação o sr. é muito aborre
ddo. 

Ü CA VAl.Hl!IRO .\,\1 \ Vl:l 

( se11sibilisado) 

V. Ex.·• magoa-me!. .. 

A DA.\IA 1)0 LADO 

(j11lga11do que o titúta pisado} 

Ai; peço perdão se lhe fiz doer! ... 

Ü CAVAl.llEIRO -\:\IAV!>L 

- 1\áo, não são os pé-;. As suas fraz~ é que me 
magoam. Vêjo já que. decididamente. eu não sou, em 
absoluto, quem mais lhe agrade; vêjo mesmo até que 
será difícil encontrar «O que mais lhe agrade». 

A DAMA ºº l.AOO 

- Tem razão, não encontra. De 
resto, o que mais agrada a uma mu
lher •.. é ela mesma! 

Lisboa, Maio de 11122. 

Al.HU!DO ARY 

(Desenhos ale .\.) 



o CENTENAR IO DA 

Um leque come· 
morali•o dasgran
des descobertas 
portuguesas traba· 
lho do sr. Julio 
NardeJ, ilustre 'li
ce·secretario d e 
comissão de mo
numentos da pri
meira circunstri· 

DESCOBERTA 

ção (Lisboa). No 
original, iluminura 
em pergaminho. 
sobre a rocha. lê
ae a dedicatorie á 
senhora O. Maria 
Ayres de Sá e a 
assinatura do au
tor. 

DO BRAZIL 

Nesta hora cm que Gago Coutinho e Sacadura Cabral descobrem de novo o Brasil através o Espaço - dc,;cobrcm maravilhosamente o 

grande céu Azul e reverberante do Brasil-evocar o centenario do pi~imeiro descobrimento é encontrar, com um esplendido vigor, a cadeia 

moral que liga o Passado ao Presente e o Presente ao Futuro! Pedro Alvares Cabral foi o primeiro estandarte de Portugal nos mares asulaclos de 

Santa Crui. Gago Coutinho e Sacadura Cabral sM os grandes cstandãrtcs modernos <la R aça, a?as de orgulho, de triunfo e de ressurrciç:to, 

traçando, no ar, uma via láctea de Glória! 



DALOCONA~ T~EV~ 

S
OBRE os rochedos, junto ao Mar, dois velhos 

falam. 
Noite de outubro pesada e escnra, As es

trelas deixaram de brilhar. Fez-se o silencio 
em volta, O vento dansa em pianíssimo. Nos 
longes um farol crepita como uma lamparina 

<1ue se extingue. E o Mar adormeceu ... 
Passa detraz a estrada que leva ao Esquecimento. 

E os dois velhos que se não conheciam caminhavam 
por ela, lado a lado, interrogando o espaço no olhar. 

E' longo o caminhar do Esquecimento e um dos 
velhos cansou. 

Ajoelhou sobre um rochedo, e, apoiando a face ás 
duas mãos, ali ficou sentado. 

Na fronte tres ruitas se lhe vincaram. Pelo olhar 
endurecido passaram lagrimas. E em voz alta clamou: 

- Eu não cumpri o meu dever ... 
O outro velho voltou atraz. 
- Pediste alguma coisa? 

Pediria, se o pudesse a minha mocidade, para 
realisar o meu dever. Como não busco o impossível 
nada peço. 

-O que disseste então, sosinho, pelas trevas.? 
- O meu remorso. 

Qual? 
- Não ter cumprido o meu dever. 
- Q11al era o teu dever? 

Realisar a missão para a qual fomos nados. Me
nino, me contava minha avó a historia das coisas. E 
quando eu cresci ela me disse: «Terás que realisar 
na Vida a tua missão. E ela será: ter descendencia, 

escrever um livro, plantar uma arvore, pôr um madeiro \. 
sobre as ondas e defender um fraco.· Desperdicei a • 
Vida, fui rico, andei o Mundo e não cumpri o meu 
dever. 

- E foi melhor assim ... Ao teu remorso eu junto 
o meu remorso. E' bem diverso ! Cumpri o meu dever 
e fôra bem melhor que o não tivesse feito. Quando 
menino me disseram as mesmas palavras, apontando 
a missão a cumprir. E o filho não olhou a honra de 
seu pae . . . O livro que eu escre\li com tanto amor 
ninguem o soube lêr .. Quiz plantar um car\lalho e o 
vento e a chuva e o sol não o deixaram germinar. 
Julgando levantado o meu ideal plantei depois uma 
roseira. Deu rosas e morreu. . . Cuidei então duma 
figueira para colher os frutos. E o meu Amigo foi-se 
enforcar nela e os corvos poisaram sobre . .. O madeiro 
que eu puz sobre as ondas le\lou-me o filho ás Africas. 
Que não pela conquista ... degredado. E á volta veio 
o mar encapelado e fez-se dono dele ... por lá ficou. 
Então quiz socorrer um fraco e nesta ideia eu quiz 
pensar em mim. E o meu socorro foi desgraça e foi 
miserla que se P.erpetuará pelo meu esforço ... Eu 
era um bom! ... De mim surgiu o mal por toda a parte. 
Nunca ninguem me compreendeu... Antes o não 
tivesse feito.. Feliz de ti que o não fizeste ... 

O silencio zumbiu de no\lo pelo espaço. 
E, lado a lado, silenciosos, os dois \lelhos se fo. 

ram caminhando a estrada que os levava ao Esqueci· 
mento. 

Joxo BOTTO DE CARVALHO 

IJl'~l'nhu de Bernardo \far<1ue~ 
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A FEIRA DE LEIPZIG 

A 
Leipzig 2,; de.Março ... 

Fein da l:'rinH1\'f'1·a ele 19'12, 1•111 Lt•1µzig, 
>1ateu, pode di7.1•r-s.•, um notnvcl recor1/ 
A afluenciu de pul>lico foi coloRi;ul. 150:000 
a 160:000 1peRsoas visit1aram a velha cidu 
cidade nlemã-numero que até agora es 
teve longe de ser atingido. A OÍI(') dias ele 

f(il'il. Já o movimPnto tinha aRsumido proporções 
ext.raordinnriaR. As ruas vinm-se repletas de cfi-
1 rungeiros. Os hnteis regorgitavam de ~nt.e. Os 
nrgocios foram dr uma importancia excepdonal 
:\a reira de texfü;, prindpnhnente, os comprado
rr,- prccipitarnm-S-O, ::om verdadeira 11videz, sobre 
todoA os artigos, a tal ponto que, no segundo dia 
dr. ft•il'n, já muitas firma.e; re<'ll-"a'·am encomendas, 
esgotando-se rnpiclamente o::; sto1·ks <luR reRpecti
' as fabricas. ;\htilos negociantes, qu<' doutras \'e· 
irs ;;e demoravam aqui seis dias, pelo menm1, aba.n
llr.naram LeiP'.tig ao terceiro dia, regrc~'iaram a 
!;Oas terras depois da vencia tol.al doti seus produ-
1os. Tnmbem noutros ramos de negodo se fizeram 
tran!lnçõe.s ele grande vulto. As mercadorias eram 
por toda. a parte procuradas. E o espantoso mo
nmento conservou-se com a mesma intensidade 
uté ao fim. A feiro. tecnica, que obteve igualmente 
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for11uda.vcl exilo, prolongou-se ah· l \. tlc murçu . 
As vendas foram pl'odigiosas. i')o em n111quinas 
e fe1Tamentas, foram gastos, no~ pl'imcirn" <lia,., 
muitos 111ilhões. A Feira da Primavera dwgou, po
rém, ao scu a1>ogeu 110 terceirn dia. Foram hnspt> 
d-0$ da cidade todos os memhrns elo Gm·crno " 
altos funciona1·ios com o chefe do Estado á frcnt-e. 
~eguudo relatorios ofici .. is, o numero de esti·nn 
gei1·us em Leipzig atingiu a cifra de 32:000. De Por
lugal, lmls pequeno, vieram sempre aqui negocian
tes em l's<·asso nunicro, mas Glitr ano podem cn J. 
cnlar-sc t'm 30 a ·ill os C.flte c·onco1Tera111 .no im
portante mercado. Por minha iniciath·a, e <'Oll\ .1 

aquiest·encia a.mav.el ela dil'ec:ào da feira, reu n1 

tc><los os port uguczcs t' brazileiros inscritos, e.n tre 
os quais ~tlguns proprietarios de conceituadis,..1-
ma..<; firl!las de Lisboa e Po1·to, tirando-se o grupo 
rotogt'<l.fico que aCOlll}JUUha e.-;tali linhas. Todos ns 

C[Ue viemm U Leipzig peUI p:imeira \'eZ lica1 ·1111 

verdadeimmcnte rnara\'ilhados. Sl\o eles que ex
pontanenmente ''ào fazer a lll;lis eutusiasticJ pro
paganda clC'st.es mercados. 

ÜLOA KORSCHNER-YOUNO 

Olrecloru do bureau po1'1uiiu~s de ln!urwaçõea 
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A HUMORISTICA 

Depois do 19 de Outubro 

A 1•Hl11 1·uo mui, amigo Pellcuno. 
JijSCI clli l'CICt' C(UC Jft rol p1•esldc•nl4• do 1111111SICl'IO, 0 

''"" dlrt.
1
1 1·11 ' 

Arte m6rblda 

O doent~. !luulur estou multo mal, rui n}r uma expo· 
blÇAo'de dcs.:nhvs e llquet asstm ! 

O doutor-~flo il nada de cutdadu, e um caio de trlan· 
gullsmo u1iudo complicado <le r1111bastlsmo. 
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O •raid• 

Ele :-t:om61go nilO me lmportaTa de razo1· o rn/111.lst>ou 
lll'llZll. 

Elt1: NAo eru preciso Isso pura tcr,itl cabeço no nr 

Uma expllcaçllo 

Um bebedo: Pura que seráumituarda-nocllirnotloaHo? 
Outro bebedo: E' para <lurar toda a nottc. 



o 

PRIMEIRO 

DIA 

A primeira jornada do 
Concurso Hipico no 

Hipodromo dePalhevã reali
sou-se no passado domingo 
com uma explendida anima
ção e um vibrante entusias
mo. Tiveram logar as duas 
provas /:.i1saio e discípulos. 

Publicamos a fotografia 
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DO 

CONCURSO 

HIPICO 

dos tres primeiros premios 
da prova discípulos Eurico 
de Moraes, Antonio Gomes 
e Viana Martins, um appecto 
do concurso num dos mo
mentos mais interessantes e 
o retrato dum concorrente, 
Henrique Margaride. 

(Cllcl111s :<alsado) 



«pausa» cesse, de que o movimento continue, e que 
cessem de ser magnificos marmores parados, e que 
termine o «sono» em que parecem encantadas ... P

ARA se dar, •num esbôço rapldo, mas que 
seja expressivo, uma ideia do que tem sido 
a solene e ruidosa conferencia reunida em 
Genova, no magestoso pala· 
cio sobre cujo portico um ----
S!rande S. Jorge esmaga o pe-

Na verdade, novos horizontes de 
beleza se abrem para a arte pertur
bante de Cechetti e Nijinski. 

cado, naáà melhor podemos fazer do 
<1ue invocar a narrativa biblica da Tor
re de Babel. 

Como nessa pagina do Velho Testa· 
menta, tambem o sr. Lloyd George, 
ilustre primeiro ministro britanico, 
chamou com o seu celebre sorriso, iro
nico como o do proprio pecado, muitos 
povos, todos os povos, para se edificar 

<> novo templo que chegasse ao céo ... 
da paz eterna. 

• • • 
Febril, a alma nacional tem acom

panhado, no seu vôo jubiloso pelo es
paço, o hidro-avião magnifico que nas 
suas azas leva a cruz de Cristo até 
praias de Santa Cruz. 

Mas não esqueçamos neste mo
mento os que, impelidos pela mesma 
anciedade de subir, de subir e voar, 
silo martires do grande sonho. 

Mas eis que em bre\le todos aque
les diplomatas multo ilustres começa
ram falando linguas diversas, sem se l m1• caricatura de Lloyd Coorlío 
poderem compreender ... porque os in- •1~10 grundc 11:;%~Dlllsta l ngks 
teresses ~ão tantos e tão diferentes, 

E martires foram sir Ross Smith e 
o tenente J. W. Bennett. que projecta
vam uma viagem pelos ares á volta do 
mundo, partindo da Gran-Bretanha, e 
precisamente na \!espera da partida, no 

como os cabelos na cabe-
ça revolta do sr. Lloyd 
George. Assim em breve
.quasi todos, desde o pe
queno Luxemburgo á 
França chauoinlsta, co
meçaram com a ameaça 
de se irem embora, dei
xando em socego o so
nho da paz eterna. A 
confusão chegou ao seu 
auge quando o sr. Wirth 
de braço dado com o sr. 
Tchitcherine lançou para 
<> meio da sala a bomba 
do tratado russo-ale
mão ... 

E sobre o amplo por
tico do palacio. S. Jorge 
~ontinua e esmagar o 
pecado ... ., 

derradeiro voo de ensaio, 
cáem com o hidro-avlão 
de uma altura de 50 1 me
tros. Na sua queda a ma
quina, de azas abertas, 
arrasta e pisa um montão 
de verdes ramos, for
mando assim um ninho 
dig~o de uma grande 
agma. 

Sir Ross Smith era o 
audaz aviador que em 
1919 realisou, com seu 
irmão, o vôo de Londres 
á Australia. 

E nós não podemos, 
no nosso intimo, deixar 
depreguntar se o destino 
não quererá reservar 
pera portugueses a rea
lfsação, pelos ares, da fa
çanha que por mar Fer
nando de Magalhães le
'.lou a efeito ... Serása
crilegio qualquer outro 
povo tentai-o? 

"' * .. 

Emquanto em Genova 
-os russos diplomatica
mente procuram aclima
tar o bolche'lismo nas 
-sociedades capitalistas 
e burguesas, a arte do 
«bailado», arte feita de 
ritmo e misterio, de so
nho e pose, e que na 
Russia alcançou a mais 
~stranha graça e a mais 
sua11e perfeição, conti
nua mantendo a sua so
ber(lnia nos meios cultos 
da Europa, tomando sem
pre diversos aspectos, 
modificações singulares. 

Os bnllndos de Daphnls e Apollo no '.\lu~ruidc S. Prnnclsco .. 

E' a Inglaterra patrla 
do bom humor e do par
lamentarismo; pois ai vai 
uma pequenina historia 
em que o bom humor 
britanico e o parlamen
tarismo se encontram 
ligados. 

E passando o Atlan
tico o dominio da dança 
chestou á America do 
Norte, onde já conseguiu 
penetrar no ambiente so
lene e silencioso dos 
proprios museus, frente 
a frente ao marmore 
muito branco das esta
tuas. Assim no museu 
de S. Francisco, tem tido um moderno sucesso o bai
lado de Daphnls e Apollo. 

Com efeito, compreende-se que nada inspire mais 
.a ancia df! bailar, em ritmos e posições perfeitas, do 
<1ue as estatuas. Representando corpos belos num 
:subito momento da vida, a nossa alma, em ancia ln
.definida, ao fitai-as, está sempre á espera de que a 

Num dos circulos 
eleitoraes de Insilaterra 
figurava nos cadernos 
eleitoraes um autentico 
baby, rosado e com a 
classice penugem capi
lar côr de estopa. Pois 
um dos candidatos a 
uma cadeira de West
minster apresentou-se 
com o gentil baby, e quiz 
fazei-o '.lotar, citando 
para isso o texto grave 
da lei inglesa .. 

Só nos resta importar agora mais esta novidade 
eleitoral. para ver se entre nós o parlamentarismo 
caminhará com o humour inglês, já que tão pouco 
lhe segue a velha gravidade fleugmatica. 

A. R. P . 



~~ 
D~O 

, o CHA DE CARIDADE 

CRECHE 

1 e,2. Alguma• <las Ilustres 
senhorns que organizaram a 
testa ou assls Uram a ela: D. 
Emllla Seabra da Camai·n, D. 
Maria Antonla Ottollnl.~n. llln· 
ria !11anucla d'Otey, D. 1,ucla 
Infante de la cc1·da, D. Maria 

DE 

A hora do fox-trot. . . O~ pares dafü;nndo e posundo 
para a tologrnn a ... 

NA 
SANTA · HEL ENA 

Cllcllés (Salgado) 
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1"ui;enln Otlollnt, D. Maria da 
Co~ta de Sousa de Jllacedo 
(Esu1r rcJa), J). J\lanuela de 
casu·o e Almeida (Nova Gôa) 
e n. Margarida', runtze Bibeiro. 

8. Um grupo de rapazcs • .que 
toma1·am parte na resta. 

A comissão org nnisador11 : - Sr~. \ tnnuel do Vale, 
Prior Noguei ra, conde 11<• Agrol~mgo, João Guedes de 

lllnlos e .João Pcr\O'st1•elo 



Os dois casnmen· 
tos da semana : 

1. A sr.• o. Josellna 
Manuel d'Abolm de 
canto e <:astro. 111111, 
dn sr.• D. Mariana 
l\lanucl d'Aboltu do 
canto e <:astro e do 
Alrnh·nntc sr. .Joao 
<lo ClllltO o C11Mh'O da 
Silva Antunes, com o 
s1·. .Tosó Francisco 
Vllrnn de l.emos d:i 
Costa Salemu, lllho 
dn. s-r.ª D. \.lnrlona. 
Ylnna de r.emos da 
<:ostn Snhlma e do 
sr. Fr1mclsco de Le 

mos lri c:ost1t Salenrn. 
J:i ral.icldo. 

2. A sr.• O. Vera 
PI n to do Mo racs Sar· 
mcnto c:oheu. fl lh:i. 
da sr.• D. Maria da 
<:oncelçJi.o Pinto do 
Moracs Sarmento Co
hen e do si·. RenJam1n 
COlten. Com o Sl'. FtC· 
<Lcrlco J>iwldson Pe· 
restreto do Vasconct>
los. 111110 da sr.• D. 
J?ann~· Davidson f>e
reslrelo de Vasconce
los e do sr. Bd<ttn·<IO 
Pel'rstrclo de vascon
Ct>los. 

(Cticltés ::;11tg11t10> 
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PAÍS LILÁS, 

DESTERRO 

AZUL, 

POEMAS 

POR 

AFFONSO LOPES 

VIEIRA 

PAIS LILÁS. DESTERRO 
A Z U L - poemas-por AffOll

so Lopes Vieirll Cada livro novo 
que aparece de Afonso Lopes 
Vieira é um oratorio do Passado. 
um oratorio onde o presente e o 
passado se encontram, numa ad
miravel síntese ritmica e num ex
plendido equilíbrio espiritual. Lo
pes Vieira é um poeta que traz o 
passado pana a arte. como uma mu
mia perfumada e que volta a dar
lhe a cõr. o alento. a graça e a 
mocidade pe dida. Ele é o ressus
citador dos pergaminhos e das in
genuidadel:i líricas. Nos seus ver
sos, as coisas mortas reflorescem 
em primaveras musicaes. 

Pais lilás, Desterro Azul- é 
um livro de pequenos poemas. um 
sucessõr elas Ilhas de Bruma e 
dos seus outros volumes evocati
'7os. páS(inas onde a saudade as
cende até á consaS(ração magni
fica da esperança. Afonso Lopes 
Vieira é o mais portuguez dos 
nossos poetas. Nos seus ritmos, 
nas suas inteuções, nos seus te
mas, nas suas diretorizes-a·imen
sa flama lusíada desfralda-se á 
luz como um grande estandarte 
liberto. 

Deixo aqui uma das Baladas 
L1111aticas do !'ais lilâs, Desterro 
Azul. E' a ultima parte do livro e 
a que eu prefiro, pela doçura me
lodies das 1111a11ces, pela aristo· 
cracia suave das imagens. pela 

Afonso Lopes Vieira 
(llt•trftlo Inédito) 

bizarria esbelta dos recortes e das 
belezas intimas: 

o mt•u corac:uo. ao luar. 
(o 1unr,'um laf.(o de 1natn) 
\':ti pura li n 'oar. 
~11nla·LO' umn serena La. 

Tu sonhas ao luar dormenl '. 
(110 logo, li luu dormindo) 
1~ li\ s~nws no ar rreuwnte 
l\ voz pl11ngcndo e pcdln<lo. 

1·: dlr.rs. srnllnclo, no ar, 
oR ch'Mt'Jo~ o os nrnôrcs: 

l:otl\o 1m• enLontccc ao lunr 
1•s111 110..ru me das tlOres I 

JoXo AMEAL. 

MAS... por /. M. Ferreira de 
Castro - Um livro de revolta, 

de irreverencia. de cr itica mordaz 
à sociedade e às instituições ar
tísticas e literarias, mas um livro 
exhuberante de intelligencia e de 
colorido, escripto em grande parte 
n'uma longa estadia no Amazo

nas barbaro, mas grandioso». 
O sr. Ferreira de Castro, que 

a meu vêr deve ser um ~rande 
admirador e sequaz de Vargas 
Vila. o escriptor sul-americano 
tão lido e procuràdo em Lisboa. 
não tem clou1rinas sympathicas. 
O titulo do seu livro é pouco ~o· 
noro e a capa nada convidativa. 
Merece, no entanto. ser lido. Tem 
caracter e revela talento. 

C li AMA D' A N G U S T 1 A por 
Valeriano de Campos. - A ex-

MAS ... 
PROSAS 

DE 

FERREIRA DE CASTRO 

CHAMA 
D 'ANGUSTIA, 

EVOCAÇÃO 
DRAMATICA 

DE 

VALERIANO 
DE CAMPOS 

tensa bibliosiraphila de Soror Ma
rianna Alcoforáda>. menos rica de 
contribuição doc·umental que de 
elementos de e\';ocaçào poetica, 
conta no novo liVc'l'O do sr. capitão 
Valeriano de Ca1mpos mais um 
interessante sub:sidio para esta 
segunda cathego:ria. E' um me
mento escripto s;ob a for ,ra de 
My:.terio dannumziano. passádo 
na pequena salai da.; «casas de 
Soror Marianna, no Mosteiro da 
Conceição, bordiando á margem 
de documentos h<Dje considerádos 
como seguros. senão o mais agi
tado d' emoções dlos episódios co
nhecidos. o mai:s theatral, pelo 
menos aquelle em que a figura 
mystica e desvairada da freira de 
Beja mais bella de Slrandeza e de 
sacrifício nos poderia apparecer: 
uma das horas de abandono. 

Embora sub-titulado «evoca
ção dramatica», a Chama d' A11-
f.111stia não se destina ao theatro, 
nem, tal e qual como está, a isso 
se presta. Nas rubricas. nos com
mentarios. no ambiente e na quie
tude dos personagens pôz o auc
tor, propositadamente, mais litte
ratura e poesia do que disposi
ção scenica. O que não quer di
zer c1ue a não possa pôr lo!lo que 
queira, sobejos dotes de drama
turgo tem o visionàrio do Turbi
lhão Vermellzo, a tra~edia epo
peica da ~rande guerra. publicada 
ha dois annos. 

Rin· DE VERAS 



A 
Feiticeira dos Cabelos Verdes preparava-se 
para acender uma grande fogueira, num 
largosinho do bosque, defronte da sua ca
bana. Tinha conseguido prender no laço 
um belo veado real e ia agora assai-o no 
espeto, para a ceia. O peor é que ela não 

tinha força para matar o veado. Mas, não fazia mal; 
chamaria em seu auxilio os doze anões da Caverna 
Rochosa. Os doze anões estavam sempre mortos por 
saír da prisão onde a Feiticeira dos Cabelos Verdes 
os retinha, já ha muitos anos. Eram doze irmãos 

que, quando eram ainda pequenos, ela roubara aos 
pais, um por um, guardando-os depois num covil 
aberto numas rochas. Como o tecto da caverna era 
muito baixo, os rapazitos não puderam crescerá von
tade e por isso ficaram anões. Agora já eram muito 
velhinhos e tinham umas barbas brancas que quasi 
lhe tocavam nos pés. Só quando a Feiticeira os cha· 
ma1Ja é que eles conseguiam safr da prisão e gosar o 
fresquinho da floresta. 

A Feiticeira necessitava agora do seu auxilio 
para que a ajudassem a matar o veado real. Solto~ 

um<i grande gargalhada que o eco foi levando até á 
caverna dos anões, os quais imediatamente se apre
sentaram. 

- «Preciso que vocês me ajudem a matar aquele 
soberbo veado que hoje apanhei na floresta e que 
tenciono comerá ceia» -disse-lhe a bruxa. 

- «E nós tambem poderemos tomar parte no ban
quete?» - preguntou o mais atrevido dos anões. 

- •Isso não, meus lindos meninos! Vocês fazem o 
seu trabalho e recolhem logo á sua casinha, á bela 
casinha que eu lhes arranjei.» 

Os anões olharam uns para os outros e como já 
esta11am fartos de aturar as maldades da bruxa, re
solveram togo pregar-lhe uma partida. Atiraram-se ao 
11eado e, fingindo que queriam subjugai-o, saltaram
lhe para cima das costas, penduraram-se nas hastes, 
seguraram-se á cauda. Pareciam sete alfaiates para 
matar uma aranha 1 A Feiticeira gritava-lhes: «Ma
tem 1 Matem I• E eles, nada. Até que por fim, já zan · 
gada, ele pegou numa grande faca de mato e prepa· 

rou-se para a cravar no peito do veado. Então, um 
dos anõesinhos -o mais esperto- agarrou-se-lhe ás 
pernas e deitou-a ao chão. Os outros todos salta
ram-lhe em cima e estavam resolvidos a dar cabo de 
ela, quando o veado, sem mais nem mais, começou a 
falar: 

-«Meus queridos anõesinhos, muito obrigado 
pelo grande serviço que me prestasteis, livran
do-me da faca dessa velha bruxa.» - Os anõesinhos 
cumprimentaram e disseram que não tinha nada que 
lhes agradecer. Mas o veado retorquiu: - «Não, meus 
amigos. Eu bem sei o que lhes devo. Podem ter a 
certeza de que o vosso favor não caiu em cesto roto 
e vou até já dar-lhes a paga dessa boa acção. Apesar 
de andar disfarçado de veado, eu sou o Rei dos Ge· 
nios da Floresta e tenho o porler de quebrar o vosso 
encanto e de os transformar de novo nuns lindos ra
pazes, naquilo que vocês eram quando a bruxa os 
roubou. Para que isso se dê é apenas preciso que o 
meu secretario, o Genio do Bem, esteja de acordo 

c0migo e queira executar a minha determinação.» -
«E o que é preciso fazer para que o senhor secretario 
nos atenda ?»- prestuntaram em côro, os anões. - «E' 
necessario que cada um de vocês realise uma bela 
acção, uma grande façanha».- «Estamos prontos» dis
seram os anões. - «Então ponham-se a caminho. 
Cada um de vocês arranque á Feiticeira um dos seus 
cabelos verdes e enrole-o ao pescoço. Sempre que 
queiram tornar-se invisíveis - isto é, entrar em todos 
os si tios que ninguem os veja - ou tomar a forma de 
qualquer homem ou de qualquer animal, não teem 

mais que desenrolar o cabelo e voltar a enrolai-o no 
pulso esquerdo. E agora, a caminho». Dizendo isto, 
o veado desapareceu, correndo. Os anõea deixaram 
a bruxa - sem perder tempo a matai-a t - depois de 
lhe terem arrancado os cabelos. Despediram.se uns 
dos outros e, prometendo encontrarem-se ali mesmo 
passado um ano, seguiu cada um por sua encr uzi· 
lhada. Depois \leremos o que lhes aconteceu. 

(Co11tinúa) TenezA LEITÃO DE BARROS 
J>cscn11os de Rocha Vlelt·a 
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S
IMPLICIDADE é o mót d'ordre da elegancia 

do momento. As mala recentes creações das 
grandes casas parisienses, nos templos da 
maravilha e arte, de onde a moda dita ao 
mundo inteiro as leis do orai clllc, denun

::.:::·:::.: ciam a preocupação de imprimir 11a toilette 
moderna um cunho caracteris tico. e inconfundível de 
flagrante simplicidade aliada a uma originalidade de 
disposição, discreta, embora requintada, que ressalta, 
impressionante, da banalidade de fórma que lhe serve 
de fundo. 

O córte é regido por uma estudada sobriedade, de 
maneira a burilar, com perlcia de esteta consumado, 
a pureza harmonica e estillsada da linha. Na combi
nação dos coloridos, vibrantes, uns. na sua escala de 
tonalidades fortes, suavemente esbeltos, outros, nas 
graduaçõee melancolicas dos tons neutralisados, con
cilia-se habilmente a irredutibilidade aparente das 
côres contrastantes. 

E a despeito da incontestavel sumptuosidade que 
preside ás guarnições, do laborioso cuidado das Uni· 
versidades, o conjunto da toilette resulta de uma sim 
plicidade que se impõe, a atestar que a moda, sacri
ficando ao efeito, não repudia os dogmas da Arte e 
da Estetica. 
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N e 1 A s 

1. Toilette de prour.nn rl'rlmonla.' Snl& 
d<' cr~pe marrocalrt llr:u"'º coberta com 
lllM tl c selim 1té11<'. C:11n1u de d11oetln' 
01e 11.r r ouge g111u ·m•rhlo-rom vlezcR e 
blll'l'tL de · scllin, 11r1•1n clr<'. (:ln los ,d<" 

. cr~pe branco. 

2. Tallleur em l<anlta heurog tendo 
pnrlc ln rerlor dn Jll<111N11. beo1 como ll 
parto 1nrerlor dns mn111:11s, um t~cldo 

OKCOKSês em coi·eM hnrmonls antcs 

:i. Capellne de tugal ro~a coral guar ue 
ciclo rom uma g r lnnldn de rtores de mn
cl rt'Kl l\·11. 11ne sr alonga nlé á cintura . 
ontlt• 1>r cnde com tr•·s nores, Indo trc 

minar a mcln nlttu·n da sai u 



os 

GRANDES 

·CONSULTO-

RIOS DE 

LISBOA 

O consultorio denta
rio do Dr. Jesus 

Egea y Oltra, na Praça 
de Camões, instalado se
gundo a ultima palavra 
da sciencia e do confor
to, é hoje um dos pri
meiros de Lisboa e, sem 
duvida, aquele que pos
sue os mais recentes e 
perfeitos aparelhos. A re
putação do ilustre profis
sional que o dirige, di
plomado pelas Escolas 
de Madrid e Lisboa, está 
de ha muito feita e con
firmada por uma clien
tela tão numerosa como 
distinta. Os metodos para 
o tratamento das doen
ças da boca e dentes são 
os seguidos atualmente 
pelos insignes mestres da 
especialidade. Em jesus 
Egea y Oltra apreciam 
os que frequentam a sua 
consulta não só a rara 
competencia do tecnico 
de primeira ordem, como 
as primorosas qualidades 
de espírito-e de caracter 
que o distinguem. 

ffi 

1. ·sala de espera.-2. o dr. Jcsu11 
J~gea y Oltra.-3. Uma das .;.~alas 
d6 consultas e operações. 
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~ 
Na cura d a fraoueza geral, fraQueza ce• 
rebral, fraqueza genital, neu rastenia, ane• 
mia, t uberculose, doenças d o coração e 

pulmões, 
afeções n ervo3as. suores noturnos. pros
lrasâo fl s lca, mei1struacões Irregulares, 
perdas çemlnaes, cscrofulas. linfatismo, 
fa lla de ape tlte, palidez, hemorragias, are
cões osseas, ra(i\:!tísmo. digestões laborlo· 
!'as. prisão de ven tre e fraqueza senil. R11 Al-.:~ir 
pido e energlco. Tonlco por excelencla do 

sistema nervoso e muscular. aumenlan<lo 
sempre a reslstencia é. · fadiga derivada 

do estorco muscular pro longado. qulnluplicando as forcas e evitando a pobre· 
za llsloJoglca, 1 raduzindo-sP o seu efeito por um aumenr.o o, peso e das 
forcas. As pessoas que habitam nos climas quentes e as que se dedicam ao 
. ;porl> teem absoluta necessidade de lazer uso do •Formioh. com o tl m de evita· 
1m o exgotameni o tis ico derivado do excesso do clima e do abuso das forcas. 

Esle medicamen Lo tem sido experimentado por varias sumidades medicas e 
doentes (como podemos provar) obtendo sempre otimos resulta(tos. N<io tem dlela. 
A' venoa em todas as farmaclas e drogarias. Preço 5:'-0(,. Correio, alé <1ois frascos, 
mais 50 centavos. Deposito geral: Farmacla Albano. rua da Escola Politecnica, 511. 
Llsbo1J . l)(!'posi.;u 1os em Lis boa: Faro1acia Barrai, rua do Ouro. 12ls; 1<:sta~io, HO· 
cio, 60; A:!ev~l!o. lwcio, 31; Pimentel & Quintan!'. r ua <la Prata. 196. Porto· l"arma
~ís Birra. Pn.1('?. oa Liberdade. 121. Coim t,ra : Farmacia l\azarelh, R. Ferreira 
Borges , '139 . . · antarem: F&rmacla Rasto::: . " . da M!senco< Ilia. 1:d • . ~.-tu1.1a1 · 1<'11n11a
"'11 Uliv1m'ét , I ~ . c:a .Misericordia,14. Evora: Farm. Ferro, R. João de Deus, 33. Faro: 
Bandeira & C.ª rua de Santo Anton io, 50. Afrlr.u Ocldenlal: S. Tomé, Jo"" 
l'edro da Fonseca, rua General Calheiros. Bengu eln: Farmacla Contlnen1at. 
1 oan<IA· SPrr i; . AnnP.s & Irmão 
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O HOMEM 
MISTERIOSO 

i 
Qut'! em 1920 profetisou a morte de 1 

MACHADO SANTOS e outros acon- ~ 
tecimentos publicos (leiam o .. Diar io 1 
de Lisboa•, do dia 5-11- 921), e diz o i 
,·osso passado, presente e fu~uro, ~m 11 

amores e c asamento, negocios, via
gens, mudanças de vida, etc., é o as- i 
fro / g o J. 'R..abesfana, que se mudou 1 
para a Rua Pa$coal de Melo, iOõ. 1.0

, ! 
fr <>n te, Lisboa . Se escrever envie 
1 :OOQ réis para a resposta. 

''NOT~ rLrCi~~ Tt,, 
O passo rúge-rúge de uma m ulher atrae· 

n os 1. .. 
O seu olhar, acolhe-nos 1 ... 
Mas o > seus péslnhos b em calçados, se· 

dUZ·IlOS ! ! ! ... 
Os Sapatinhos mais e legantes, vendem

se na sapataria O Mode l n d e "'ar s . 
TELEF. C. N. º 2885 

Virgilio Priêto limt.• 
R. do lorêto n.0 19 - Ch iado 

...,.. . ..._... ........... ~-·· ... ··-··-..... ....... . .... ,_ 

DEI~TES ARTIF;GIAES 
Extrações sem dór, cor0a::

d'ouro, dentes sem p 1aca 

R. Eunen'o dos ""anto•. 35. 1.0 

1 

1 

M.ME TULA 
CAMPO GRAHDE, 264, 2. - LISBOA 

r.onsu•ta~ ele at ra~o~ de 1·•<l't. desa ... 
monta no lar, oe~octos, ma l de Qu 
u à o e• nllcccm 
1 ca u sa, 101-
•n l zaae~ . sotr t. 
m~ntos r1s1cos ou 
mor.ws e (tual· 
quer assunto <•e 
na tu r~z11 r · ,., .. 
vn rt· 10, 1 5, 2 0 
escudos e a da 
c1.nsu1ta • 

.Po. CO l'l'('SPOD· 
eoc l;i J u t ar 

mais u m CSCU•IO 
pa ra t1·aba •ho e ·rtp 

l 
' E'S P t'S • · O e~Cl' I· 

L •rio 

Trabal.hos s6 por bem.-Tra
t . menros magn r:: t1cos 
1r~"c;.1 •t " · · " "~e: <: -t•\ol: .. ~, 

.................................... ..... -........... _..._.. .................... . 

J undadz rm 1853 - Séds no PORf J 
· l ciliclo proprir' 

Sinistros i;agos até 31 de Maio d 

JÇ2J - Esc. 7.972:798$76 

CAPITAL MIL CONTO~ 
(lntelrarr.ente realisado) 

Elfcc1ua ~'furos terrestres, agricol 
industriaes, de automoveis, 

trefpsses, rnaritirnos e de minas, 

SEOUROS DE VIDA. 

AGENTES : 

José Henriquc:s loto, IJtd. 
BANQUEIROS 

1elepb, 633 e 1.589 e«1tr•• 

1. 1 ff BOA 
IZWii• ............ - ..... --~-• .. ••-----------·-111t1••••- ----•i-1M1t11l-••-.,., __ ,.._..,,.,.""'...,-.r,,.._,,_,,_,,,.._ . ., __ ,_.,~,,., __ .... _., .. _,..._,. 

O passaao. o presente e o futuro 

Oas 1 <la m~ n 1111 M 7 aa tarde 
'n1$l > - f f~ I r; 

Revelado pela mais celebre chiro
mante e fisionomista da Europa 

l'ladame Brauillard 
Diz o passado e o preseDte e Prediz o ruturo. 

eom veracidade e rapidez: é lncompuavel em 
vatlclDlos. Pelo estudo que rez das clenclas, 
qulromaDclas, croDologla e Uzlologla e pelas 
aplicações praticas das teorias de Gall. Lava. 
ter. Oesbarolles, Lambrose, d'Arpenugney. roa
dame Broulllard tem percQrrlelo as prtnclpaes 
cidades aa l!:uropa e Amerlca, ODde rol adml· 
r ada pelos numerosos clleote~ da mais alta ca· 
tegorla, a quem predisse a Queda Cio 1mper10 e 
toei.os os acoo1ec1men1os que se llle seguiram 
Fala portuguez, rra ocez. 1ng1ez. alemão. ltallaoo 
ebespaohol. Dá consunas todos os Ci tas utels . 

em i;eu ga.J>lnete: 4ll RI! A 1Jl1 ' ' " H " 'v. 41! •so1>r ... 

Í M. "' ~ IRGIN IA 
1 udo esc11 rece n<" 

r "~ ~11do e rresente < 
1 redt1 o flllt•r t>. · 

0 1' rtnf/B s • odoso~ 
rreu:. e.,, ntes : "om
rJe ta \'tr<ic ld :1 de na 
1·om u1 1a ou reembols ~ 
co dlnhE>lro. 

< OD• u ta> todos o r• 
d ias u 1els da(' 12 t\e 2:• 
llora~ e por correspon
d i nela. tn,·111 r !.O cen
ta,·o~ pc.rs r esposta 

Ca1çaaa da Patr!Õr
ca1, n.· 2. i .•. J<sq.(Ct· 
n-o d;i rua d'Alegrl:i . 
r r~t'Jlf' º 1-=0Ufn:. l. 

~uplEmen10 Ll .IODAS & BORDADOS nJ ·sKcnll' 
Preço: 20 c enta, j 



• 1 ••••••••••• • ••••••••••••••••• 1 •••••• •• 

: .' •• • 1 •••••••• • • 1 ••• • • ' • •• • • • ••• • ••• ~ : 

: ~ : : . . . ... . . 
: : . . 
: : 
: : 
: : .. . . . . 
: . . . 

·························· ······· ··· : : =·· ·· ··· "········· ·· ····· ···· ······· 
1. • • • • • • • • • • • • • • • " ' • • ••••• •• •• •• •• : : : : •• • •••••• 1 •••••••••••• •• • • ••••• • ••• 

: : : : . . . . 
: : : : 
: : .. 

: : 
: : Sofrer com co- : : 
: : ragem é heroi- : : 
: : co, mas sofrer : : 
: : desnecessaria- : : 
· · mente é tolice. : : 

••••••••• • • 1 .................. 1.. • • • • • • • •••••••••••••••••••••• 1 ••• 1 ••••••••• 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . : : A s d o e n ç a s : : .................................. . 
: : que a anemia : : 
: : engendra, e ~ ~ 
. . que são gra- .. 
: : vissimas, po- : : 
: : dem perfeita-, : : 
: : · mente curar- : : . . . . 
: : se com o uso : : 
: : assíduo do : : . . . . 

· • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · · ·= · Sani tol = = .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · .. · .................................. ·: : que é o melhor : :· ................................... . 
. . . . 
: : tonico conhe- : : 
:: cido. :: . . . . . . . . . . . . 
• • Grande· remedio • • 
: : para convales - : : 
: : centes, para crian- : : . . . . 
: : ças e para velhos. : : . . . . . . . . . . . : . . . . . . 
•••• 1 • 1 •••••••• • •• 1 •••••••• 1 •• 1 •• 1 • 1 ••• . . 
............. 1 1 ......................... . 

A' \TENDA EM TODAS AS BOAS FARMACIAS 

1 l)EPOSIT ARIOS 
L 1 S BOA - Azevedo, Irmão & Veiga · 

RUA UO MLNÜÜ; 24 

PORTO- Lourenço, Ferreira Dias L.dª 
RL A DA~ l LURtS, 157 

• 
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