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« MO N HOMME» 
A g r ande atriz francesa Co1·a r.apa rcel'lc, que virá cJentro de poucos cl1as a J.lshoa e Jacques CoJ llu uma <las primeiras 

figuras do Tlléatre de la R,ennlssnnce, muna das scena.~ J1\te11 sas <J.o notavel i>ucesso parlslctisc « ~lon lvomme• 
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Armando Donôso 

N 
vo ha <l11vida., meus amigos: só o eslu(to de 
tc>c los os clias nos co11vence de c1ue lgnora-
111os ri 11asl tudo. O ci 11e mais sab<' é o que 
nem suquc•r o a b e conhece. l'orque esse 
nbranlt"e o mundo 110 seu llorlson tc v isuru. 
\ lém, á d ireita, á esq1wrda. o céo paira 
nos mon1es ·azulados ou nos hrnmosos con. 

f ins dn planura. E para lá de..;se cit«·u llo cerrado pela 
tampa tios c1'os sohn' o tonniitui>iro da tPrra, unica
mente ha esttelas. ,. os anjos <111e do bt•rco sobem ao 
regaço tle Noss.'I Senhora. e a.s sete 1111! vlrgen.; da pn•· 
dka <lnml11icnl. e os nragos. das festas de cada ano 
a a<l\'ogar o inll•re,se <los ft:,..teiros no supremo tr · 
bunnl do [)~us Padre Todo-Podc•roso. O li b e é Já a 
clrnn' r.om que .'f' abre a tampa rc i1•stc cio \'i\·eiro 
h111111u10, pt>1·1111tindo ao olho curioso que lobrl1we ou. 
tros hnrlsontl's a Pnvo)ver o seu horisontf', out ros ho
mP11 ~. outros ngln111erados, out ros 110,•oados, aCóra os 
ela sua rnmlllarldade. 

Ora Isto, pouco mais, pouco me.no,;, pensava eu ngo. 
ra, clt•pols <le o haver pensado por 011irns vezes, ao 
1·c1e1 algumas paginas de Armando Donôso. 

Como 11 inlc•11sn, e rica. e frc11mla . a vida int<>le
ctuaJ 1lns rí'1>11hlicns espano-la1lnas da .\ meri.Ca. e co
m,, nós hrntificnmente, a ignoramos! Onde Julgamos 
haver a 111•m1s a pompa silenciosa, a rida.de cosmopo
lita al11st111, rni<losa e Jr111nfal. Onde· cuidamos que 
só o nelC·\'1'n11clha \"Pgeta e rc,;plm. é o ultra-ci \' ilisa· 
dO, l'sfllltll!C de seivas \'jrgens ÍPClllHhUl8s pelo labor 
srn1l11r cio europeu. que nos surge e nos domina. ,\ 
\ 'ene;mela, a Colombia, o Peru, o Chile, o Uruguay, a 
Argt•n linn s:"10 hoje Jaboratorios llc activldadc perma· 
nenlt', dt-sdohrando·se em prodígios d t• vicia super ior. 

E' 11 111 dos ma is t01mosos cspirilos chileno~. um 
cios tia nll1 rios namorados das ultimas gerações com· 
ba t.1vns, o qne hoje, a. esta hora 111atl 1ml , no socego 
~arlclante tln minha cela. quasi monnstlca, vt>m a.Ju. 
miar. C'omo rn lo de sol, o bico desta pobre pC' na. 

Tl'n hn 11q111, nn m inha frente, alncin cmcrespada àa 
derrad1•im .. n t>1·vosa leitura, a sua obm H!o pessoal, 
ltlo viril, filo independente, Hlo si nura. 

l,11 , .\ uew1s, l11 .,enda claTll, lJilbao e su t tem110. r.a
rn11·l1r11 dl' Go..t/11', Recuerdos <ie mNllo ~1(11 0 Onn 
Jos • i 'ltorlno t.ri.starria. E .\rmundo Do110so, o cons
trutor a<lrnlnl\·el que executou esta obra. o c>vocador 
lucilnntr. que a omarn<>ntou cios mannores das pri· 
meiras tigur:1s re rlresentati\'as do spu palz e ele OU· 
tros 1111iz1•s, o juli::-ador simultaneamente impulsivo e 
e1111•1!hrndo 1111~ Iluminou Pssas fll:rnrns ao quente fui 
gor ela s1111 ~··nsíbilidade crit íca - e a quem cu agra
d eço, •' rn C'<>moçào, menos ci>rt:ls palavras gt'nti lissi
mas <le n f~to . ''º que o grande prazt>r in tt'lectna l de 
o ha \'Pr li rlo aflora á tonn da minha s impa tia a to
da 11 nll11 rn rio seu tnlento e 11 t()(ia a luz da sua bon· 
clncle. Porqu e'. r rí1ico embora, este r rt t.100, A11mtmclo 
n onôso, 11110 molha a pena em rei. Merg ulha-a, pelo 
c·ontmr o. nas tintas claras donde su rgt'Tn os alvores 
opt im lstlls. Niio (> o critico dl" que fala T1~l n .i •Silveira! 
1 hnrd11 rl n c:1minho, que tira um pouco ri r. Ili a cada 
owlhn que pnssa•. E' ante~ o bom samaritano que 
fr rt>, q11a1ulo a IPi <lo justo l"Qnilibrlo lho ordena. mns 
que t('m sempn' á mão o azeite e o vinho rlurna Sá· 
dia g<'nercr;'darle para lançar 11as rerida;; abPrtas. 

Nos seus ll\'ros, em que a erudição \'l\'e do sangue 
dr rmor.;lo, em que o es11lo palp!tn no ritmo do ner· 
vosismo -e,;tilo preciso. f011e. flcxivel, musical, em
polg11 11tP- fnvaria\·eJme111e refulge, de facto, um Cun 
rio dP t1'rn11rn rrne denunria a alma dum poeta. E é 
assim qui> o lemos, spntindo por traz cio critico o 
poeta . llll'S!llo <l n fa lar-nos dos fllosotos e ci os politi
cos cios guerreiros e dos pPnsaclorcs. 

E 11 nsslm que o vemos crgu.i1', na. srm111m d e Coe 
til<'. comn no scena rlo clum poema., t.och1 a J\lcmt1nha 
lntrlPd ua 1. fíl osofos, poetas. musicos. poli t lcos, socio
logos, 11nm nos dizrr. para nos cli1mnr: qne pPna 
que• 111<10 isto. deusPs, idolos, gen 'o, cr laçno. ao cre· 
nilar 11 pocnliptíco dn guerra seja, por vezes, lembra
do com ncl lo 1 

.\ nnunclo DonOso, crítico. educamlo-nos. enslnando
nos. f11 7.·nos principalmente um bem que nem sabe· 
mos agrn<ieccr-reconforta nos com o pronrio mal. 

SOL'SA COSTA 
na .\ cademla dns Scl ~n CIM de Lis boa 

NA ausencia de Antonio Ferro, substitue-o·Joãc> 
Ameai na direção da Ilustração Portuguesa 

CORA Laparccrie, a gra nde actriz francei-a que 
Lisboa vae conhecer na proxima semana, tem um 

nome que se presta a varios trocadill1os e biag ues. 
de espírito. E' claro, que, entre nós, nunca se perde 
o ensejo de s e fazer uma frase ou de se lançar um 
paradoxo. Assim, uma destas noites, um escritor. 
moço, convers ava com um ilustre critico de teatros 
bem conheci/lo pela s ua fervorosa paixão camiliana. 

- Ainda bem que vamos ter a C ora Leparcerie 
Deve ser, para Lis boa , uma revelação ... 

E losto o cron ista teatral responde: 
- Não é revela ção nenhuma. A Parceria já nós c á 

tinhamos o João Bas tos, o Ernesto Rodrigues, o 
Felix Bermudes ... 

Só esqueceu uma coisa ao distinto jornalista e 
advosiedo. E' que nós temos de certo nma parceria -
uma la parcerle - mas uma parceria que não córa 
n unca . . . 

TEVE Laura Chaves a gentileza de nos mandar <>-
seu livro «Do Amor ... » de que o nosso critico

literario falará mais particularmente. Só queremos 
deixar afir .11ado que a poetisa dos cEsboços» ·· uma 
estreia interessante mas irregular = tem melhorado a 
sua fórma e equilibrado a sua sensibilidade, de tal 
maneira que nos dá aiiora, no seu pepueno volume 
de sonetos, alguns que são verdadeiramente per feitos 

O sr. dr. Alfredo Pimenta t em quasi conclulda um a 
novela intitulada Teotonio Slmao, que deve cau

sar e norme interesse. 
Alé m da pintura fiel do nosso meio líterario, faz. 

pnssar nele, com um humorismo que algumas vezes 
é sarca~mo, al~umas das nossas figuras das let ras e 
da critica. 

p oR um laps o lamentavel niio saiu no nosso numero 
passado, um soneto que nos enviou, a propo

sito do glorioso «raid» Lisboa-Rio, o distinto poeta 
sr. dr. Cunha Belem (João de Sá). Só a~ora, portanto. 
nos é possivel dai-o a publico, pedindo desculpa a e> 
seu autor da involuntaria demora. 
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!!ONTEM E HOJE 

A terras brasileiras, finalmente, 
p'lo espaço nunca d'antes navegado, 

chegàram dois heroes e o nome honrado 
da velha tra~i çilo da lusa gente. 

J a outro português, anti~amente, 
rasgando o Oceano lado a lado, 
tomando um novo rumo niio sulcado 
á Patria, d'outra patr ia fez presente. 

A todos Deus guiou, mostrando o trilho 
dando o va lor, o esfor ço e a inspiração 
do feito audaz que a Patria enche de brilho. 

Bem diferente , porê m, é a missão: 
- Os Heroes d' hnntem dão á Patr ia um filho, 
que os Heroes d'hoje beijam como irmão! 

.\brll dt• l lr.!"J 

J OÃO DA CUNHA BELEM 
(JOÃO Dl! SÃ) 
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Cora Laparcerie~ gigolette de Paris 
Europa. dançarina vermelha da 

A 
o lado d'osse Paris "'iciado das cocai'nas 

e dos ca/Jarels elegantc.s esse Paris-<:ar
taz da civiliz~ção e da f~lia, da mentira 
e da perversidade, das mulheres diabo
licas e dos aromas pecadores-outro Pa
ris vive, agita-se, baila, apunhala endoi

dece e mata: o 1:aris-bas-fon<l, o Paris equi~oco da 
o.ventura, o Paris-apache, com o seu grande lenço 
v~rme.lho n. enroln.1·-se á volta do pescoço como uma 
c1catr1z e com a sua dramatica nudacia a fulgurnr
lho. ~1~ olhos, co!llo um sol noturno, um imenso sol 
art1f1c1al e elótr1co. E' () Paris fói·a de horas o 
Paris proibido, aq~ele ~e desnorteia, inquietâ e 
am.eaça os burgue~1smos tunidos, o Paris que, mis
te~10snmente, crep1~a sob a sociedade como um bn
z~1ro a ª!·dor, cr~ptta sob um bailo de mascar<is ... 
E o Paris da giyolette e do maquereatl o Paris 
que? faz do amor um comercio, uma es~roquerie 
e uma pétala de sangue. E' o Paris macabro onde 
as mulheres de expressões tragkas e ardentes dao
çau. mu.ito juntas aos homens-dançam como quem 
esfa~ue1a, em gestos de entrega e de crime. E' o 
Paris que se abre como uma cilada aos olhos pro
fanos dos dilletanti-e que sobre eles se fecha como 
uma lnmpa suprema do sarcofago. E' o Paris que 
.assalta á ooquina da vida, n'uma perfida e ambí
gua tentação. E' o Paris que assassina e estonteia 
o ~nris da c_orngcm desesperada e do malefício 
doido, o Pnr1s do Rat-mort, o Pnris du tontuva 
amorosa, o Paris das cabeleiras esparsas e dos 
aventacs vermelhos, o Paris sangrenlo e sensual 
do Mou llomme ... 

E' esse Paris que vae aparecer <-m Lisboa na 
s~gestão dos nervos-tziganos de Cora Laparc~rie. 
E es!':C Paris que ela nos vae revelar dc~<.rnascarar 
ela e Collin, o grande ator, que será'. no .lfo11 hom: 
me, o apache do boulevard e o apache dos sentidos. 
Cora Laparccrie é uma atriz de contrastes e ue 

violencias, ora lançando na scena a florida aristo
cracia d'um perfil sortilego de mundana, ora atra
ve~ando o palco n'um risco de aventura e de san
gue, mulher-reptil, mercenaria das tre\'as e das vo
lupias ... 

Eu não vi a:inda Cora Laparcerie. :\Ias \ i retra
tos. E ouvi os críticos de Paris atra,·és os jornaes 
e os mayazincs, Calar da sua sugestão dinholica e 
profunda, da. sua personalidade dominadora e in
tensa, que grava as palavras e os gestos com o 
estilete da sincerüdade, queimando as imaginações, 
esfarrapando os nervo.s. E eu sei bem como ela e
e como ela r()prescnta: a alma toda á. solta, 01> 
cabelos em vendaval, a bõca cm cratera de beijoi< 
e ele mordeduras, o corpo vibratil, serpent.e de an
ciedades e de frcmit()S, a arquear-se, a multiplicar
se, a ser linha, chama, haste, a ser carne, a ser 
az:,, a ser lnvn, para nos trazer até ao intimo do 
espirito a marca mais aspera e mais dolorosa de 
emoção. Eu vejo-a, no J/on homme, gi(1olette de 
Paris figura depravada e fanática, mancha, negra 
e rubra, negra da noite, vermelha da tragedia; e 
vojo-a tnmoom na nanseuse Rouge, na sua grande 
creaçào de agora, C()Smopolita, pertu1·hante, indo
mina vel, orgulho e lama, suplicio e sadismo, garra 
e martirio, espia tnaiçocfra e malcvola, com do
çuras tristes de madona. violada. 

Vejo-a, compreendo-a, espero-a. Até que ela sur· 
ja na r ibnlta, fervorosa da arte e da vida trepi
dante de desejos e de febres, ela fica sendo para 
mi~, a gigolette que nos meus olhos traçn o oeu 
cammho de sombra e de naufragio, a dançarina 
rubra que nos meus olhos baila e envenena como 
uma Cleopah•a maligna-!1igolelte, dançarina, mu. 
lh~- eterna, frescura eterna, eterna graça e et.crno 
cn~I 

Joxo AMEAL. 
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A ENTREVISTA DA SE.MANA 

Os novos tradição 

no teatro. Uma de 

ingenua Rosa 

dramatica Damasceno 

que e Leonor 

segue a gloriosa Faria. 

I L D A s T I C H 1 N I 

E
' com alegria, com precipilaçãoquasi, 

que repouso uns minutos aqui a um 
canto discreto do cTrianon para es
crever estas duas linhas, que, pom
posamente mascaradas de «entre

vista da semana», vão acompanhar as fotografias 
de lida Stichini. Com alegria, com precipita
ção, porquê? Porque a leitora longínqua e 
recatada da província que se vae inclinar 
curiosa sobre estas expressões suaves da 
admiravel actriz, tem o direito de conhecer
e eu o dever de lhe apresentar - essa pequena 
mu lhersinha morena que pisa o velho palco 
doirado do Nacional, nas cassas virgens da 
Mariquinhas do Centenario>, na dolorosa 

nobreza da ~Simone•, na magnifica paixão de 
«Lady W ard» da cMaison cernée» de fron
daie. E, porque tu, leitora, conservas como 
uma grata flôr de pureza, o horror declarado 
aos comicos e ás comicas, e foste educada 
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ainda no perfume de alecrim do •Sacré
Coeur eu qu~ro-te dizer que esta encanta
dora portuguesa merece o teu carinhoso inte
resse de mulher, o teu comovido entusiasmo 
de artista. E sabes porque? Porque esta mulher 
morena e graciosa de que te falo, tem a voz 
doce e clara de certas raparigas do campo, 
que reflectem o som da agua nas devesas, evo
cando pelas tardes.as eternas harpeolias líricas 
da paisagem, e não me chames por isso ro
mantico. 
E• que esta mulher vagamente pequena, que 
eu já algures disse que ria com os olhos, 
com a boca, com todo o corpo, - tem ainda 
em si, aquele sabor de frescura e de encanto, 
que as flôres dos palcos, artificiais e mur
chas, perderam já ha muito. E• que esta mu
lher, sentimental e boa, tem, portuguesas que 
inclinais o dorso meigo sobre um berço de 
creança, ou enlaçais o pescoço dum homem 



- um grande coração, para 
dizer-vos sôbre o palco -
meio palmo acima de vo
cês-aquilo que vocês mes
mas pensam e sofrem, 
aquilo que póde ser a vos
sa intima tortura, o vosso 
sonho claro e puro, o vosso 
s~crificio ignorado. 

sala dos entrevistados, a 
sua «toilette, e as suas opi
niões sobre os artistas no
vos, existe ainda muito boa 
gente, que por este buraco 
da fechadura dos artigos 
pessoais gosta de espreitar 
a historia intima de cada 
um. 

Para esses, dir-lhes
hei, que, no á vontade de 
família, lida Stichini é ape
nas, com toda a simplici
dade, com toda a ternura, 
uma boa mãe, pacata, vi
vendo arrumada numa ga
vetinha daquelas 'imensas 
comodas que são os pre
dios das avenidas novas. 

E• que essa mulher, 
artista cuja arte é o para
doxo e!erno que nem por 
ser de Díderot deixa de ser 
de todos nós-nunca se 
esqueceu de que era mu
i h er, para ser artista, e as
sim, a sua frescura que 
vae aqui anotada como 
uma legenda inutil, é tal
vez, na scena e na .vida, 
a nota dominante e em-

A t'l\Ctll\lndoru Mariquinhas do Centenar/o 
dus Irmãos Qulntero 

foi uma actriz de re
vista, que toda a gente co-

prevista duma mulher, para 
a qual, deste canto discreto do «Trianon», re
queiro e espero deferimento da simpatia das 
mulheres, que a dos homens está já assegu
rada ... 

• 
• • 

Por muito que estas palavras não sejam 
uma •entrevista da seman~eu sinto que, se 
já não ha muito interesse em descrever a eterna 

meçou a verificar que era, 
nessa amalgama de coristas onde se fazem 
as nossas estrelas revisteiras-alguem. Esse 
alguem, purificado, desinfectado, arejado, -
como uma flôr de pureza caída num mon
turo, sobre cujas petalas privilegiadas a lama 
é apenas orvalho-renasceu, e foi, dentro do 
milagre de dois meses, uma estrela de decla-
mação. 

O HOMEM QUE PASSA. 

•rr~~ rnh1•c11~ d~ ex11ressão tia ndmlrn
vel crlador:o da 1.udy \\ ard da ,11a1wn 

Ceml!e, de Froodale 
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UL TIM.O DIA DO CONCURSO HIPICO 

Os "habíts
rouges" e o 
11rouge'1 das 
mulheres. 
Elegancias 
da alta es
cola e a alta 
escola das 
e:legancias. 
O "tout-Lis
bonne" .Sol, 
moscas e 

grande 
mundo '. 
Agua deca
rapinhada 
do 11 Tria-

" A non . pos-
tas de dez 
tostões e 
elegantes 
ministe-. . 

na1s. 

•· · · Tre~ modelos modelares. mcgancln de t'lh1uela ... Amieiro. 

l mn parlslcns(' ... em Palha vã. n111• 
de lu 1>al\ 1111<' ~e converlClJ, para mui · 
loK olhos, JIUlllll nue de la Guerre ... 
guerra de curiosidades e lolerrogn-

çõe~. 

l m concorrente que pó<le mullo lJ('IJl 
HCI' o H. Oelrtm :llaln. 
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Quantas mulhert•s nno t1mblclont1rlt1m 
p1tra si um Polret l1to :tudnclos<> 

que ns vcsllssc asshn ... 



Notas doml
nnntes: 

U11111 qucdn 
elcgnnte do 
sr. Eça de 
Queiroz; nos 
• h11blts-rou
lfeS•, 11/guns 
m 11 11 s ltabi
tos ... verme
lhos; o sorri
so do sr. An
tonlo Mnrln 
dn Silva e as 

~ 
~~ 

Junetns do sr. 
Correia Bnr
reto; toda 11 

asslstenela da 
Ba/Jfa nas tri
bunas altas; 
amazonas a 
pé; aviadores 
que vonm e 
ea valelros 
que fazem a 
• 11 ter ris s a
ge• ... 

Umn nnta cll••le ('oncur•o como de todos o• ronl'tcr•o•. ,\filial os melhores salto• •ào os q11e nunca se che~nm a rotografnr .. 

A salda: 
111tf us encon
tros, pessoas 
desen con trn
das e b11sta11-
t e s encon
trões. 

Alguns au
tomovels sem 
patrões, mas 
muitos mais 
palr(>cs sem 
automovel. 

1 111 menu do• rnsas hruncns, surprcenclldo 1wln nos•n oltJcctlva-rosns tJUt• n1w u1urC'haru111 111ws11r de um dlll de 801 
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AS ULTIMAS FOTOGRAFIAS DO AVIÃO 

E preciso que 
o espírito da 
raça se lem
bre de que foi 
o «Lusitania» 
a primeira ga
lera heroica 
onde os avia-

"LUSIT ANIA" 

A descolagem do 11vlão de s. Vlconte 1J11ra a P1·ala de CalJo l'c•·dc 

dores portu
gueses tenta
ram o « rai d>>
f ormidaveL 
Evocar o «Lu
sitania» é con
sagrar uma 

epopeia. 

A L G U .\il A S "E f A P ES " D O " R AI D" 

Todos os portugue
ses teem acomp~ nha
do tle ai ma e coração, 
com uma fervorosa de
voção de sensibilidade, 
a audacia épica de 
Gago Coutinho e Sa
cadura Cabral, doi s 
nomes-legendas, q u e 
ficam definitivamente 
aureolados na tradição 
esplendida da Raça. 

O «Lusitania>, a pri
meira nau da aventura 
luminosa e magnifica 
-caíu, no caminho, 
com o um a grande 
aguia ferida pela fata-

.A chegadn no porto de s. Ylccntc 

A 1111rlldn lllll'll a Praia: o 11rlnc111lo dn ''ÔO 
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liJade. Que importa? 
O heroísmo estoico das 
azas luziadas continua 
levantado ao alto, co
mo um trofeu de es
trêlas e de bandeiras 
azttes. A conquista 
aérea do espírito por
tuguez - a conquista: 
maxima que lhe deu 
a realeza dos ares de
pois da realeza dason
da~ - continua ful
gurar, olímpica e 
sobranceira, sobre to
dos os esforçosesobre 
todas as vitoriasda ci
vilisação. 



AM ô R e R l o u L o 
COMO E PORQUE ESCREVEU ABEL BOTELHO 
A NOVELA «AMOR CRIOULO»-(«VIDA ARGEN
TINA»), QUE NÃO CI-tEGOU A TERMINAR. O DIS-

FARCE DE UM GRANDE AMOR 

O FINAL DA OBRA: - UM SUICIDIO E UM REMORSO 

o •Falai Dilema• roi l'Or licl o para casLeillano 
por D. Migue! A. ltódenas. 

I~ o •Caras y Caretas», excelente maga
:1.ine buonairense, nollciando o apareci
mento clessa versão, transcreveu um Lt·ec110 
ci uo for. preceder clCl elogiosas referencias a 
Abel Botelho afirmando-o rospeila<lo o aclmi

l'lttlo na Argentin a •lanto por sus dotes lnteleclualos 
lalmo por su clistincion como hombre de mundo• .. \ bel 
llotclho ora enlfLO nosso ,\ ll nislro PlentpoLonclario na
q uolas formosas regi<ies do Praia, •11 m:1gnlca, OJ>U
lcnta, la cocllcia.cla tiCJ.'l'll>. como lhes chamára o imortal 
(iulclo y l:ipano. A sua obra lilorarla om Porfugal cor
rera, a p rincipio, agiLada e combaticfa o, por 11 m, dis
nit lda e consagrada. 

Acoimavam de escatlrosos todo::> os sous romances da 
série de •PaLhologla Social> iniciada pelo - •Harão de 
l.avos•, que teve quatro cdiçücs, e polo «Livro ele Ateia• 
que náo pnssou, por cmq nanlo, ela prhncll'a. Quando 
a.parc«eu o •A'manllã., romance do prolelarlado, Já na 
segu neta edição como v ~Prospero l>'orl \llla•, os critlcos 
tinham mudado de uplni11o e p 1:oclamarum !ralar-se de 
uma 1tova facctit d1t escola realista, com processo~ ,., 
Flaubert, que E<.:a de Qucirnz culli 

frnnt:csas, surgi rum uma,; autcnl icas saloias com teves 
1oq 11es ele vern iz ela c:ldatl e. 

Abel Bot elllo, reparando na btusca .f!'udanca da,;, !1 
guras vollou-se para nós e disse: - tJem 1-(rac;a 1 Nllo 
mornvam aqu i umas rrancesas '?! » !?falho. sem pesta
nejar , comentou, sorenamcn le, com a ironia que lodos 
lho conhed11m : - •i\lorfivam, shn, mas o Bra~a passou 
por aqu i, depois tle n6s, e traduziu-as». 1\ ui lima vez que• 
l'i Abel Botelho, om 1.lsboa, seguia elc,.;i rnvalo, co111an
danclo uma força do Rst;ido Maior. atrall rio cocho que 
lrouxoni D • .Vlanucl li da sua aclamação nas Côr1c~. Rm 
IJuonos Ayres fu i cnconlrul-o, em 11J1.U, no •,\lagesl•c•, 11 

luxuoso i1olol que lho :;ervla do rcsidcncla, rnantend11 
lustrosos e bem conser vados os seus scssc11l1L e u111 ano::; 
<lc• t•tlacle. Porque o autol' llr• •Fruta do T1nnpo• o cJu 
• .lon111(la• o • ín1aC'11lavcb, obra,; falhas t.lo teatro, cu!c\avu 
muito elo seu aspccto flslco, aperaltava-se a locJo o mo 
mento e não queria parecer ve ll10. Antes uescJava quo· 
o j u lgassem no plono vlço dos vinte e cinco an<>s. 
Quando cru a lun o cio Colegio àlllilal', ela Escola Pollt.e
cnica e Bscola Suporlol' de Letras, alcançou primeiros 
promios e mais tarde, chegou a exercei· Importantes 
comissões.' ainclu mi Monarchia, quer no Mlnisterlo dt• 

üucrrn, quer no Comando Mllllar de 
Lisboa, quer ai ntla na reorganisacão 
que rez, cm 'lll07, dos serviços de allml 
nist\'ac;i~o do Exercito. Depois du 
advento do novo reglmen foi elellu 
deput!ldo por Chaves. presidiu 6 cu 
missão encarregada da escolha da 
nova hancle ira (á (lual ,Jun(lue!ro prr
feria a anllgà <:om uma simples sub;; 
titui<:'ão da coriia por estrelas), cios no
vos 'selos o ela nova moeda. t::m se
tembro ele 1911 era nomeado 1ns1w
clor Gernl das Belas Artes o urn outu
tlro estava feito senador. l\omcndu 
para o cargo de EnviHdo Exlraordl 
na.rio e ,\'linls~ro Plenipolcnclarlu nu 
Clllna rol transíerldo, romo primeiro 
ministro dtL nepubllca, para a Argen 

1•ára, por outro prisma, com supremo 
lJJ'llhanllsmo. Dulxaram então os seus 
trabalhos ele ser considerados como 
uma escusa andrologia, ou antes ephé
llologla, de recantos o sombras Inde
cisas e, como sucedera ao •Mulhe
res da lleira•, roram logo festejados o 
•:iem romcclio~. o «F'atal Dilema• e •Os 
LazarOS•, l1Lmbcm na segunda edição. 
No emtanto a sua obra de patologlu 
social que a lguem já comparOll, em 
valor inlrinseco, á «Comeilia Homa
na., cio Balzac, o aos •Hougon àlac
<iuint», do Zola, é, sem duvida, 1i 
r11aior e mais 1Jerre1ta revelação cio 
seu osplrlto de psicologo e moralista. 
Atacaram-no rudemente por ter saiclo 
r()ra dos mol<les usuaes toclos cheios 
ele co111·enções, ele preconceitos e 1 e
m ores. Porque Abel Botelho escrevia, 
"omo sentia o julgava, de ixando-se 
influenciar pelo ambiente e.lo bohcmi::L 
quo, lt(Jesar ele aparentemenl<• auste
ro, respirava q uasi todas :is noites. 
AS caixns rtos teatros, principalmcnll! 
<lS córos femcnlnos, mereciam-lhe 
uma. prod ileç.<io mu lto especial con 
lirmada a.Ló na Argentina. ~larja Sol
cl;í (IHll'a outros Solccla<J) que flr.ora 
pal't.e cio e lenco tll 1m do~ nossos lea-
11·os, servlu-llle ele compan11eira as
:üc\ua cm viwtos p11ssc ios por Buenos 

1111~ 1 not~lho 

1 i na, t:11\le, Urnguay e Paraguay, n
xanclo-s<' rm 13uenos Aires. Partiu 
<laqui, 110 «Avon., 01n 5 de fr1'erelrn 
ele 1912, por entre despedidas arecl.110 
sas. Estava pois habituado a sor <Jttt· 
rido, n ''encocr, a galgar rapida111c>1111• 
as posições mais el evadas ,. represcn 
latlvas som q 111· flze~sc polltlca 1k 
qualquer especic. lst.<o t1cu-Jl1c umn 
grande connan(:U 1·111 si mesmo e cm 
pn•s lou-lhc um ,u- trilHlllfntc que Jogo 
se percebia nele. Espirlto culto, <11· 
uma r ara obson'a.<;ão. sabc111f<l 1't's 
lir e despir os tipos o l'<•i<tume~ 

\y1·es, r1tcto essc• qnu l'hogou a J)ruvnl.,ar 11111n11u 1·i11 entre 
üS mais puritanos ela colon ia 1wrl,ugucsa. Como ll1ploma 
la e como t•scrip tor obedocla tl)ie11us ao seu coraçiío por 
quc, no ru11do, ora um amoroso ct111sta11te tl despeito dos 
anos <IUO u locavam. Nn opoc11 um que Filipe Trigo, 
Luiz Morolc, Francisco Vl llacspL·za <i ~h1 1 nie l \ 'crcl ugn 
nos visitaram, cm nome dos in l.ctcctunos da vislnl1a Es
panha, eramos algumas voMs comrnmholros nas mesas 
do «.\.lartlnho•, nas 1•fsllas ás caixas <.lo •Hua cios CuudeS• 
e •Avenida• e, depois. com Marcelino à lc•squitae Fial ho 
lle Almeida, no µcramlmlar nocturno !)Pias ruas e tra· 
vossas mal ilum inaàas no Bainn Alto. l{ocorclo·11H· 
ainda ele uma rrai;c crue Fia lho proferiu então provo
cando uma gos(osa e sononi gargalhada .. \lravessava
mos a rua elas tóavctLS na aHurn exiwta em crue, dia~ 
antes, um; rostos de rrnncesas levianas haviam asso· 
mado a uma janela chumanc\o a a ton(:áo cios que por ai i 
pussavam. rsesso tempo, rara ora'' scmantL cm que nfw 
aparccitl lfUalciuor obra frnncosa traclu;1ithL po1· Bnigi1 
que se lledlcaviL apenas aos trabalhos lHeral'los desse go
nero. Poucas noites depois de aqueht cm tt llt: por aJ J 
passámos sucedeu far.crmos, lodos quat.ro, o n1esmo ca
mluho e, na tal casa da rua das liuveas, eni vez Jas 
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dos meiog q ue pm·c:o1Tia, em llns 11 .. 
lll l:l, '" a sua vor. so ra7.ia ouvi r na 8ocledade de lieu 
gntf1a do Llsbo11 dissert.anclo sub1'i; a Hcpublica A rge11 
ll11a. A sessiío foi prcsiclicla pelo Anscl mo Braancalll(J 
e secrelarlltdo pelos s1·s. dr. Silva Teles e Rrncsto de 
\ 'nsconcelos. A' dircila de Abel Botull10 eslava o sr. 
:,i1tg11stumc, rni11islro a rgentino, e, á esquerda, o :;;r. 
dr. Afonso Costa . .Nessa con rcrencia tratou ela evolução 
economf(:a 11uc a .Argentina tem sofrido e 1•nc111·ou o~ 
ln·s poutus princlpaes: a clistribulção e 1•alor <111 lt'JTa, 
a cmlgraçiw e ::LS comunlca<;Oes rerro-viarlns. 

(Juanto li disLrlbuicão da terra, declarou 411e elu 1•sta 
a i nela longe do ter atlngiclo o li mil.e maximo da sua Y<t 
lorisitç:'ío porque o que está hoje c111livaclo 1·eprt'stHH<t 
t1penas um qu into da sua exten s<1<1 . Dlssr (luc a .\rgen-
1 ina {• o pair. que mais exporta t r igo, ,~om rnfercncla á 
sua extensão terr itor ial ; o aílrma que IHL escala de pro 
duçúo muml i <~l ocupa o v1·tmeiro lugar. Heferiu-se {1 
tHOdiglosa riqueza agrar ia de aquele pai.z, e, abo1·dand11 
a produi,:1io pocuarbt, cllou <1ue á cbeg1J1da á Argentina 
<los pl'imclros conquistadores cspanhoes, nlio hav •.. lá 
senfto a •Llama•, a •Alpasa• e u •Guanacdo». !~oram eles 
1iortanto, disse Abel Botell10, que introdmzlram todas as 
outras cspecles que se multiplicaram e l)Jropagaram pro-



1ligiosa1rtPllll', cn11stltul111lo, <'lrt HJI:!, uma rlquc1.1t a\·a· 
liacla um ilXl rnll contos. Essa rorl u1111 111i1111•11la as gran· 
ilt>i; inthtslrlas osal:ulcra,;• 1• tlt• 1·:1nws 1·11111(cladas. ruja 
''\.pausiio, 1tt•stt•:i 
11lll111os :!fl anos, 
.. 01111ulstou p1•1·1u 
1lc cento vor t·o·n· 
fn. Ht•ft1ri111lo s1• 
:i 1•111ignu::io 1•-;. 
pile-ou as fadli· 
rla<IPs qu1· o Esla· 
dt> al'!lf'1tll11n ol'f'· 
rt·c·p nn qllP pa ra 
111 1'111' lrahulhar. 
opn11clo f1s httr l:ts 
1 fUt.· por \ P/.f'H :-\(' 
l'Ulllt'l .. lll li 11111 li·· 
µlslao'H<I l:11g11 1• 

.ti 1a1111•11l1• 11rot e1·· 
' io11isla para os 
1·tnlgra11t1•s. 1 a
lou <la 11u!>Sa lo·I 
~uli1 P t'lll\l't"~Slld 
tl1• li'l'fl•1t0~1 <Ili<' 
,. ,,,.,eras ra1·ora 
l't'f p,Lr:I Hq11t•lt•S 
q111· pro·l"ls:irn ga 
111tar a 1 leia 11a 
quo•l1• pni1, 011dc 
a Jlllfltllal,'110 l'fl'S 
rc cl1•rnnr111lu1111•11 
t ,. ,. 1111111·0. lll•l 1' 

rl11 se, 1111r ulll 
11\1•, :t~ t'IHHUlll 
r':lt'IJ(IS Ít'ITU\ l:t· 
ri:ts. <fllt' atlnl(,.tll 
lrlnla ,. t11111os mil 
11111lo1111•lro>' ,. 
''ª""t1111·m l'll\ lsla 
!lS ~li othtl0'> JIOr· 
llll(llCSl'S tfllC 1111' 
lltor ..:olo1·a~·!io 
Clll'Ullll:lrf:Jlll ll:t 
\rf.(l!llllll:t, lllt'S 

c·o1no vinhn,o11.t1I· 
11-, 1·,clt'U1;as, o•fr., 
v1·1·l11•1·11111lo " 1111· 
Jillu rio r·n111c1•cl11 
IJ1Jl't1w1111z lnlrn· 
cl11zir l'llllllltc;111•s 
'l'lt.1 dPlH'Pl'ia1u u 
pr111h1l 11. 

l>PM'l 1'\ t'U tll'· 
lt«>b ~ h·1Hl.l tlu 
f 1t,,lll11•adOI'. Ít'Z 

.1a11ol11gl111lr1s(lri· 
1nur1·~ 1lt• 1•1hu.:a 
n_lo e 1·;11at'h•1 tia 
SOl'li'll!Hlc• :111,(l'll• 
lina ,. t. hl•gnll a 
C'Cll ll"l lllt Cf llc' ' 

/; ·)·1.- - ~-·-... 
- ;....- • ""~]' ("'"°,.,._ 

;/,,,.._, .. 
/.+- ~--..'.. .• ~ 

ti·nha lhar rnz com 11111• n l u ln se lornc devoras cll ricll crrl 
\' lrlullll ela 1·orworre111"1u d1• compctenclas, sondo u um 
!Jlcnlc cl1•t·lar:ula1111•nlt· hoslil ao imlgr:mlc fortuito. \ :in 

11hsl:111lc, ns pro 
<lutos mais n•1111 
lados 1111 1L1Crlcul· 
lura 1• tia l11cl11s· 
Iria porl111(111·0<:1, 
mal conlt1•1·í tl us 
ali. lt•rllu la rga 
111:11'1(1'111 :'t S ll llC \ 
1>u 11 si111 e u d o r l
sa~·(l o, 101<0 q 111• 
snj a111 co loccln 
naclus por 11 11111 
c ril 1·rlos'a ln il' IH 
tiva. Pura l 11 t t• 
rcssnr a \ r1ote11tl 
na 11n c·onsu 1110 
cios prmlulos por 
lllJ.{UCSt•s 1• USSt' 
gurar lht• all 11111 
Íllh!TCSSI' rl'lllll 
1wr:11lor, lurllu·S<' 
111tl lsp1• 11 "111· t· I 
11 1w os 110,;sos 1· \ 
11ort1ulor1•s, eo111 
11 1mt 1·lollca 1·00-
penu:fto tio l•:slfl' 
cio. ln1l 11 1<111·1, 111 
11 11111 11 01•11 c11ocu 
d e l"Olnl' ITlll l:u· 
i.(O t..• St~1'1o l' ~·W 
1• 111111• 11111' 11 I 11110 
scí em 11 urn t,. r a 
genu ld1uli· d os 
protlutu" mas cm 
lurnnr conhce1 
do,.;, pron1rnndu 
o 1·011tuclo clir1•1·l11 
1·0111 o n111su111i 
dor. pol' 111cl11 ele• 
111osl ruarlo,;, rt• 
l'la11111,; a ii:1rnlcs 
!'Speelul'K 1• l ucl ns 
ns m ais 1111•10,; 
1•1ica1.f's 111· IJl'U 
pUgtLIH ill. •\ S S il llS 
pu l lLVl'llS ÍOl'IL lll 
por lnl 1'11r111111·11 
n11•11l:ul11s 1• apla 11 
cll<las na \ rl(1·11 
lillll lflll'. ll' lll lJll 
1l1·1mis. •·111 1111:.. 
\11PI lloi<'lltu cm 

t·n111 ltiaclo a l11s 
l'l'C\ c•r o ~·wu nu-
1111• na ,;1'rli• ele• 
co11f1•n•111·1J1s cio 
\l rnw11 :\ucl1111al 
dt· llt•las \ r l•·s. 
1· 111 Uu1•110.i \ 11'1•,;. 
l"ol u 111 11 0 1•0 " 
l'u l dm•o ll'iun lo o 
l rnhall10 'I li " 1~ 11 
lflo 1111roso11 to11 
sohn• • \ 11111111'11• 
" ' i l tl11 1(1' 111 11 l 11 
s llano 1111 :L r 1 (" 
i ht•rira•. 

a \l'Jlt'lllitlll, PJ CI 

rl11toru, qtwsl \li' 
J.(Clll t• 1)C1llt'0 llC1 

'oatla,P\.1'rce•11 n 1u 
pnclnl'nim 111•(•1i o 
11·11tl'l1wl1L sohn• 
"" 11u I ros tul\ os 
1la t1•rr11 ,. rn11stl 
luc•um 1·011111 q11c· 
1ah<Jraiorío e olu,.; 
s:tl, 1•111 o'llJUlll'IÍ 
'lcl:ul<' "'' 1•1 rl'l pi 
lalll e• SI' ÍlllliiL'lll 
os ho111•·11s tlt• ln 
rl.Ls.1sr:u;a.: .111.d 
rh>s 1wlu ch•llrio 
1·11111hal h u da :1111 
liio,:1o ,. da 1 iq111· 
za. E1111lrl11d1• da 
podcr11011 ln1Tc· 1111· 
rlo•sla al11\'l,10 hu 
111:1na. 11 \l'J.:t111tl 
1oal11lc·11sl1t1·a, 11or 
HH'iO 1h• 1..~ 1 ·ossa:-o 
1·au1a<la:-;, 1) sPcli 
llll'nlo 1l11so•111111 

....... ,. __ '- -.) _,. 7~ "-..:"-:-'>1:· 
~, , ....... 1:-_~ .,,.,._....'-,,,.. ,c..-........;-,,1(-.:..._>. 

x~--.. ~~wC<..~ _,,,"é.,.---.......,...... • .._.,.,........, --

•La \ul'l1>11., cio• 
;, clt• outuhru de• 
;tclUl'll• ano. ''º 
1nulnncl11 e1 cl" 
a11la1tSOS fc•J'\'Ol'O 
sos. ela\ a l:u'f;(a 
11olic'iu clt•ss11co11• 
r1 ·1·1•11l'la 1·1•tLl is11 
clll 1111 \'l'Sl li'l'll C' 

puh l lt-u\'a 11111 :1 
l{l'llV\ll'll. l'l' fll'Oll 11 
/. l11do a Tutiuo ilo 
111 ranl •". (ti o T r i 
ptlco 111· S. \ ' i 
c·1•11 lc) tl1 • N11 110 
1õon~·11 l 11, 1111 quu l 
A!Jl' I Lln l ul ho l'a 
lú1·a tamhc111. 

,.,_ 

//.e,/ '2i "' ,,; / 
e IC•• 1 •'KPl:tli\'n e• 
'•' ,·r··~H'f•r a~..;01u· 
li11>snn1cntc o st•u 
1uu~n ~So 111at1• 

t':~ "'::> " ~ ~-'-.:_~ / 
Harlssl111n e ra 

a r1•s111 inlt• ll' 
l'l uttl, sl'le11tl fl ca 
ou 1Jlplomutlrn 1 i:tl. s1·11clo ja 11 

lt•rl'c·lio 10.Li1, Mtl a111<·rka110 l'lll i111porta111:l111·0111crcial, 
IOKO a "L'l(llil :1os Esl:ulos U11lilo» 1• ao Ca11atla .• \ alJUll· 
cl1111l'la da ofhla, lnnlu de cal)ltals ~111110 d1• bn1~·os pura 
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µara a quul \lwl l!oll'lhu deixava de s1•r 1·e111\·l11111Jo . 1'11 
111ava 1111rlt· ale- 11us 111uls i111í 111us t! mc11os 1wrlu · 
g1111sa~cunw s1,1c111h!u, por exemplo, na QUI! u li· 



lr ra l n 1'11il,.no Allll'rlu 1li•I So l11 r, rumo 1111•111 111·0 tia lfral 
\<'aflemla de Esp11fH1, Ileu t>rn honn\ tlC' llrt1•1ni. y 1\.111 
nllla, Ortogn ~· (;assf'l e R<luardo J\la rqnlnrt, o n e m so111 · 
pro fo llz l l'!u luc lor <lc jun<iur irn, que !lc Pn <:o nlrnvn. 
1•nl;io. 1•m Rueno~ .\i res com o cl irector lnlcfc(·tun l lia 
.. rnprrza rl rnmallra ( õuc rrcro ~· Mendo:.m. '.'\essa noll(', 
\l a rqulna, r odeado elas m a io n •s rig u ras lntoh'cluacs, po
l1 fkas o Koclacs s ul -nm o r i('t\IHIR, lou um rn1gm c n lo ci o 
seu 1·0 1111u1cc • J\l lo Cid• . Convor Aíunoc, p o r vozc,., soh 1'() 
Port ugal e sem pre nps o lhoR de Rololho l1ri lhavn 11111 
raio ck ><nuclade, a 1•vocn<;ão 111w sur ge nos lrahalhoi< li 
fl'rnrios 1111r por lá produziu . Porciuc, como (flsse .111110 
tiravc o muito :1cortn<inmenl t'. lu rlo a quil o rra.- •cs
niplo l o nge da s un te1· r(l o 11!1 s ua gonl.c m as sem pn• 
(' Olll a im ni:cina<;1i o r• oH o lhos postos n n P nt r in <llf;l fl n lu.• 

Fahin1ns tamhc111 so111·s o H1·11f; IJ e rol com r fuslvn 
simpatia 11ue rPcnnluu 11 viai:cPrn oficial l(ll(' nli 11;1,t•ra. 
'"'m Ern1•slo 111• \·ase·on(·clos e dr. J osl- l.oho de ,\ vila 
1.lnia, 11a 11ds:;iio 111lt>hwt ual cnv lmla, cm 11110. p1•la So 
l'iNlnrl c !IP li(• oi:crnfln el e Ltshoa. 1~ . a p r o1rnslto, !'Om cn
l:'1111 os 11 1111í i111111·cssAo rausiula na lrnnrcnsn cltl lll o cl l' 
.l:uwiro 11or um p1'P lrnso acto ciC' ,\lcxancir(• Braga, nn 
\ ri:c1•111ina. quando ali ftira rnzrr ronfcrt'nrlas, contra 
lncin 1wl11 empn•z:irln Fii:cucirci11 <111e· o nrnn11mnh1wn. 

- • lll u~ 11:io ! cil zia-1110 ,\I H' I Hntcl h n. O Brasi l 111111 
le• 111 l'llZll O pa i'!\ tam; aC USU('ÍJIJS IHl l'(fll O () .\lcxanclc ll l'lll{ll 
11:io p n •le• ric lc• u 1lesvl11r el e lí1n1•111lgr11ção 11orlug111•s1~. ll n 
aqui 11111 mal en!i'ncll<lo 111u• (. 11r<>ciso desfazer. O .\ I<• 
xan<ln• íoi apres(•nl1ul11 ao lf ('llocloro J.nhos ministro da 
\ g r irullura o cslt• f1•z -lhr ~1\hPr a llC('()Ssiclacie <1110 os 
1·a 111 pos n.rgPntinos spnliam da pu1·síf;tl'nc ia e csfor(:O cio 
hrnç.n 111H t.u g uor.. T11 l v1•z 1w clovn osso rl'(.rni m onto, e· m 
l(J'alldc• fl lll'I (', :Í ía lln cl l' \'!• rfln Cfll l' li ,\ rgc1111ina f)08Slll' 
para n lrahalho cios i111il.(ranl(•s ronwnlou \lcxanclrr 
Bragn. 

• l.a P rensa>, nolic'iando 111•11ln•visla, cl1 •u a cnlcn1h•1 
qnc ;1 <·01Trn lc 0111 lg1·ulorla lusn Iri a st•r 1 l e~sv i ael n pnra 
aqu i t• logn s urg iram ns cl on~l os ('as s w;c(1pllhl1ldaclos 
nrenrl iclas. Como v1', Sl'lll razilo. l'nrn eontl r111ar p11 rc1111 
o at aque• ao \ ll'xandrr tl!'IHi<' a ratalicl:u lc• cio d r. l.1111111 
1rr enconlrnrlo o \ul(usto C:. (la <:nsla ((fri. llrma ela Cosia 
,'\; C:nlolo, na !.alie \ Pncwnln) á saída(la ~l111 1kipalicl11,11 
,. IC'r h n1 ld n urna l r•H"ll ele• l m11rcssr"11•s qu t> piu·occ•1·111 11 
1u~Unn1 r o 11110 cllsslll'll • T.n. Prrn~;u <> quo l nmhc111 s 1• 
lsrnar:un puhl icns.• 

g~sc mal P11ll'n(lhlo Í!'Z eo111 que \ lt'\1111111·1· llrnga, nn 
rrgrei<so (la i\rg(•nllna. rossc• moralmenl•• i111pe<lhln •h· 
rl c~emhnrr11r no llio rlc .Jnnclrn. rnnlln1 11ur11ur s u rgi 
1•111 s nn cl Mt•za. no a rtigo 0111• assírwi no • l'ml 11gal Mo 
cll'ÍtHl•, riu l. uc inn o l"a laca, p r Ppnrancl11 ll1 r, nssl 111 , 11 

r ampo s1•rP110 q111• e•1H·ontrou quancln 1•01 111 11 , ma is lul'lll' 
an Bru>'fl ~onl .\lnrrrlino 111• \IPs<iuila \ 11g11sl11 coll 1• 
i'au,,to fiuf'(lt>s Tolxoira. 

:\11 fl lll <ln ('tin1·1•nu1 llnhn 111os l1•nni 1111(f11 tau1bc111 a 
wnsnh11ln tlr rru e· lns, t'slllo hl'!IKlle•i ro• (ll,10 cl'nlavos) 
11 11 r n 1·ovor1ira ' '" ' "'' rN·onl n~·l\,.s n 'r1·n• r1tc·s ;is l1•1Ta>' 
h rn~i i elrns. 

Enlrf' u111 d'iHll '• nu un1 •<·lfr· ~. ,. uni 11f·nnlo h• ':is'/ 
clr gent1• ronhr1·id11 011 aimln clua,; ou 1r .. s •marana•o 
trnPntf r11s) razrneln hl ag1 H' 1•111 l't'sposln a 11111 •quo 1111'!• 
•IJu r "'' tli rr <l !I 11111•11 0 '? 1·0111fnuf1nrns 11 palcsln1 j11 
•• nlao d c>J'l vaein pa 1·11 n lltros nssumptos. H1 wn rclú 111os o 
no><so •ll1•nacimlon t o lati no., aqut'la r1•vista qur, 1·0111 
\ illaes1w1.a, sonh1i11111s sust<'nlar cm \la•lrlrl, e ela 1111a l 
~ri irum a11cnas uns numcros mas onrlr •l.11 rsrPni. foi 
husrar, lncl l rPctarn 11 11l r, o i<P11 hrn:o. 

Ern s1•gu icl11, ,\ bel llnl,.lhn [1•1. al11s111•s joc 11•as 11 sua 
JH ifll ni ra oovrla o ngcnclrmln cm lAA!I n ru torrJl'i lf'm 
1>r11cl o o a ulo r 11 0 • ll oj us•, !llnnu (•l \ ·tmlugo, c11j11 p rin 
l'i ]lll) ocupaçi10, cn1111a11tn ('.onvo1'f'llY1t rnnnos1·11, 1•ra 
ci('s(•nhar, 50hrc us mrzus 110 velho ·~lnrlinh<u, 111·s rc· 
lor<'lclos de mullwr, com os d1•1lo>< (•1111·11n us r:i11rld1o!'a,. 
que dizia drlorminadas 1)1\r 1·ontors1•1'"' 111 · lu\urln. 

Ho lo lho, mais i ndlvl cl uallsl.11, f Pi11111va .. 111 'ullar 110 
>'C ll f) llSS<ldO Clll( ll l\ell'inl111nclo J'l)COl'll1te;11('"· l'Sllll'l'l lha111 l• 1 
r<'111l 1U'scencins. I•: con l11 11 rnc, al1•i:cr1•1111•111P, Ioda a re· 
lc•uma que conlrn si lon1nt1íra 1·0111 ;t 111·t;:i lt ·1tral , (), 
\ rnl'ldns ela \·1c1n1. Era uma critica, lllfllt'ias 01111• n•li· 
hrlci 1ulc~s de que 11ol\ elii ronla Ut;n cl1• C.,)111'iroz (1:1111lwu1 
cio f(rU)lO) tllzOlldO (J UC, l ll!lb tarcl1', M' Ílllfll'ill 1111110 rf1• 
e•si;(~S o nze com 11anhcl ro,; " a migos e·11n111 cloi; •· l>oz<' cl1· 
l nglalcrra>... \ J)C('.i\ rc1rn - llll' fll\fl'1tcla 1• fll'Oihid:i fw l;i 
1111lldn <' Haf111•I Borclalo l'inh1•iro. a111iL111 dl's '''" i11P1r-
101•s <fUc. assim, imilavnm os •Cavah·iro~ ela <:011 ... 1 • . 
sob 11 p rcsidcnt'la tlc Olaz1iga, r•fll \laclricl írz 11111a ra
rl t:11 l 11rn a l usiva. 

O •Amor <'rloulo• fo i p uh licudn. ~l as 11111• 111 11 11"r i;a 
hel'IÍ 1111 poclt>ra pnr acnso. :uh inlwr lntla a' 1•r1ln1I<' q111• 
tal livro runlcrn '/ Olt•n•i·lclo a Hrlto L1mat'f10 (lnfv1•z 
p11r s1•r o ]'IOlltlco 11111igo q111· inTh11·111·irirn na 1•i;rolh11 dn 
1mn11• cio a11 lor para o 1•ll'vado 1·argo cliplo11111li111 q11" 
u1 ·u p111·a) 1• 111 hnr11. com o o1u h-tl1 11 lo cl1• •V icia Arge•ullrrn• 
e e· fll' io <ll' •lll'!(Cnl.inis11111H>, elr •<·11slull111nis111os • 1·011111 
•Hnl'.{oStcu, • tonnchtS•, •pnraguas111. •tonlcrim;;. , •v1•nla · 
ni lia•. • 1>lcara1111'nlc•, •til nlll'i rnl•, « 'amhiar:u, •qullar•, 
ulorro«l\c•, •hu tlUl' charro•. •fanfurrlll:"'• ct1\ 1·'.\lran 
gl•lrlssirnns usse•s que o cn11\·ivio" o ambicnle j11,;lili 
ra v11111 , o • Am or ncou lru e\ u111 JHll'lllll cm 1irnR11, dt• 
s<lnllme•ntolisnto luzllano, ciu<' raro,; e·omprc1~11cle•rlío cm 
tnila a sua anl{nst ios11 n•al i<la1IP. Pnrqur n •\mor 1·rlo11 
lo• 111io 1• mais do q111• um 1lag1u•1-rol l pn 110 11ropri t1 """ 
lllllcnlo do autor. \·cstlmln·llH' as ro11pa1wns 1l11111 t•~til• 1 
c legnnlo, ft17.(• 111 lo um ()si111ln comwl .. 11cinso tio \ iv1·r 
lrn onui rcnso () da vícl n (f lJ (' "" pas>1a 1111s •cstnnclas• •· 
• rnnchos>, e111 ln1111lo ah., 1'111 cornf' t1 iarl11s li<• 11rlP 1>orl1· 
nhn, \hrl Bolc•ll111 a11<'11as quiz i111urlali,;a1• 1u•sla sua 
nhra o grand1• níPrlo 11w· soubera irhJ•lrar 11 \r1i1 nllna 
.\ urnra tqut> " •l.uiza• na 110\"Pla). 1· .. , ((a 111•r:-v1111;.:Pm 
•.Jol\o :-il l vei l':h u ni •OUtl'n cu• e, paro n tlisf:trt ' lll', 1•r11 
p rosl.o u lhe 1111111 f'o rr· c11h:i [(• 111onarquln1 que Pie auto r· 
ni10 pn,;s11ia pois sn111prc nla('Íll'fl a 111t111111·q11i11 ri: 1 ~ ohrn~ 
f(UL' 1>roduzl11. \ historia lrislt· <11Jt· foi n gcrmf'n tl.1 
postumn •\mor ('n•ou f'l'lnul11t p1\(l1· ,,.r 1·onlatla, q11asi 
11111• fplt•grnlh'111n1•11te, rm llll'ia cluzia cl n riala1 r~s. \111•• 
Hol.l'l ho voilav11, ce r ta nnif.,, 11 J>P, 1111 • IJ1lo11• <•11111,. as 
s ifl l.l r·n ao • Harholro 111• Se•vllhao) 1mra. 11 •\1•1151»•11 ('• 
q11nnclo Pnc·nnlrn11, na ••·aill' Tail'ahuano•, uma ('l'Pnlf 
li ta •n1nnu·h:u, u nu1 rnorf"na grarin!"a r1uc si .arrastav:1 
rhorando. lmpn·ssiona<lo por <'Ssas lni:crlmas "nt.1h1llo u 
t'.tlllH'l'Sa C inflll'llll>ll·St' fol{O clf' tllll' .\11rnra ÍUJ'rl Cf;l'OI' 
rnc1u lf1 ele> ca:;u tf(• 11mu ir11111 por n1111 qul'rf'r l"lllllin11a1 
a r'n nn lfl l' rrln1;õ1•,; com u m (;lw lo 11.mii.c11 rl e seu 1·1111 fo ael11 
!' l111post11 fHll' t•slt· a lãu a11ia rgu corw lvl'ncia. S;ilw11do" 
t•nm ÍOIHC, lt•vou-a o lllll l'r><la11ra11ll· na Ull"><lllll nrn , 
1•squin11 1la •l'laza l.avallt••. Foi tal n 11111·t11e t• 1111111Hes 
luu l'iC frio sincera a gralid1io •!IH' " "sni1>l11r n·:'h"'ª· 
11nr 11 u•ra f.{onornsi 1larlc, rol ho:-;pnclar a sua 11rotugi1la 
11u111 ho lrl ci o •l'.nlle \ 'l lo l'in • 11, ma is lrll'lh'. c rn casa rf p 
11 11m 1'11111illa !Ili(' eonbecl11 Plll •r.o r rli-1111·:<•, <•11l r1· .r: .. r 
rilo• 1• •Carlos Pclcgri11i •. 

~ f ,\IHO l\!Ot\ 1 E I li\ J 

l >n \t·ndeintn elas Sclt•nc•lot'i cl t· Purt up:a l 
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INTRUSAS 

PARTI! Não mais canteis ;l minha porta, 
docc>s lembfanças de um viver fcli7; 

toda a ve:itura que esse canto di7 
para mim hoje é uma ventura morta 

Porque á minh•alma nada já importa! 
De quanto outr•ora mais amei e qui7. 
triste rosario de lembranças fi1, 
que <i noutc reso, mas me não conforta. 

Deixae- mc; que eu hem sei que n1algu111 <lia, 
(bem se i ... mas eu não quero recordar,) 
era por outros olhos só que eu via, 

e me sorria Deus cm outro olhar; 
mas hoje que perdi toda a alegria, 
não quero á minha porta ouvir cantar. 

PAt.MVRA DE SANTA HITA 

·1 r:ut111.ldo tJn 11,·wult'.dt' t il' RotHJ'' 

( l >i'"i'll)IU li°' fll'l'lllll"dO \l:tl"Cllll'') 
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o jardim era uma orgia, uma oq~ia de tons 
suaves ... O jardim era uma festa, um 
incendio de corolas ... lia via orquideas 
de sede, de uma agilidade magica ... 

• • • • • • • • . • l Javia nardos de ~elo, de uma rnort>i-
• • • • • • • • • • drsa tragica ... Nardos que eram pier
rots sob o luar de mel e opala; nardos que eram :;o· 
t>eranos. cheios de orgulh-:> e de gala ... 

f: entre todas as flõres moças, entre as flóres es
beltas, leves, entre as flôres que se pare ·iam com 
flocos vi111os de espuma, Flocos de espuma aromatica. 
de uma esl>elteza enigmatica - entre as fl(lres de ve
ludo, olimpicas e látnas, vivia o :;irande mundo imo
vel dAs estatuas ... 

/\s cslalnas eram graves. mel.111cohcas. soturnas 
como pMalas l!laciaes. sonolentas. taciturnes .. 
f'~ as estatuas, nos lagos de alabastro. miravam-se 

como almas flutuantes, como brancas imagens ondu
lautes. que se não alcançavam nem cingiam, e que se 
uamoravam. doidamente, do alto dos seus plinlos 
nenrasten icos ... 

1·: as est!1t11as olhavam, namoravam sem poderem 

Para ALFREDO P!Ml;'N1'A 

set1uer possuir-se um dia; dar movimento, febre, 
sensualismo, aos seus corpos desnudos, doloridos, 
aos seus corpos de neve e de martírio, corpos onde 
os sentidos eram presos como em jaula!! iiolene~ 
de cristal ... 

Havia entre o conjunto sereno das e8laluas, Pntrr. 
o conjunto austero, de marfim, um moço gladiador ele 
olhos em sol, de veias anelantes, impulsivas. e de 
desejos cá li dos, sem fim ... 

f: nas ta:-des dramaticas e lentas, nas tardes de 
tragedias sonolentas, o gladiador perdia 08 olhos fi 
xos numa sereia lubrica de marmore, que lhe erguia 
os desejos numa 011cia e os estendia cm longos cruci
füws ... 

E a sereia parecia compreender, parecia tom· 
preender e responder. E a sua gra«a felina de panl<'ra 
dava a impres~ilo de se tornar mais sabia, ofcrecen
do·se, em chamas de promessa ... 

E era como um martírio fantastico e solene o idilin 
das estatuas escravas do silencio, escravas da grande 
sistema da 911a quietaçl!..:>. olhando-se. bebendo se, 
encadeadas. lívidas, como narcisos encadeados, pri
sioneiros .. 

. . . l~nquanto, 1111111 poe11te de calvario, o sol era 
11m suclerio. 11m relicario .•. 

JoÃo AMf':AL 

(011111 /it110 i11é<iito de prosas ritmadas) 

455 



A F ES TA DO SENHOR DOS PASSOS DA GRAÇA 

O t.'i1rcll·HI 1•alrlart·n dt• l .1shoa, M'llhu 1· U. ,\ 111u11lu \IPJ\Cks JWI<>. lnd1•1ulo 1wlos <'onC'go~ HSSlst.rn tt•N 

l'IH'rlo do lt'mplo, tl11l'lllllt' li ~Cl'lllÍIO cio st•nllor llls1>0 til' llrJa, l'l'lltlll·SI' 110 11111110 O <tllllr•ffiÓI' 
(t l/1'/I<'.' Salll'nthl) 
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A NINFA E O SATIRO 
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~ 
~ o 

A SEMANA HUMORISTICA 

A BLAGUE DA SEMANA 

j\ 

A 110 vn guerrli 

11:11 1n1t·n1·w11111al 1·s1:í na 

c•111ilu•ncia tlt· s1•r sa1·u· 

flicla, suai~ u111a \'t•z. 1•ur u111a 

uuva 1-{Ut•rra. Pt•lo nH·nus as· 

sin1 11 diz1•111 os ullimos ll"li·· 

gramas n•1•1•hi1l11s. \Jus unw 
110va l(Ut•rra 1•11lrc 1ru1•lll'l :O.lns 

lttna nu\•a ,.:ut11Tu 1-1un1111'·•! E. 

lal'il. E11l1'1• a Frnnc:n l' a ln· 
glalt'rra por 1111111 q11cslli11 dt· 

s;.tias. O!" 1·11shu·c1ros 1h• Pal"is 
ll1111vti111 as sai:1~ 1·u11111rldu,. 

o,; cvst111··l111:; 1h• r 11t1Lllt'::O 1•:1.i -

Nor11111.lld11de 

/tft!dlclno lnfollvel 

Lhl:t. 1•r1·~0 • .-urqtw 1· tftll' atirou a ... ua 11111· 
lllt•r Vl'la Jnneln ruru' 

PurqtH u lltt-ttlCu llH" dls~--· tJUt' vr1~c.:h:t\:t 
tu11rn1· ar 

(111• Ili Ili/o 110 Nl'l· l'O Ili \'/IOJ 

Zoologia l11ta11tll 

l-(1• 111 as s aias 1·u1·las, :o; us1H·11 

dt•tHW a n>nfert•111·lu do t i1•110 

'a. l.i ord licorl(c• c·onlc•1·l'111·l1111 

j1i com Poinca.1·l>. \ 111\11s1•1•11 
1·cmtrar uma isoluç;iu curwllla· 
lorla as hustllhludt'.'s ru111111•r 

s1·· hi111. •l1·11lr1 1 clt· q11ar1•11111 ,. 

11ilo hur:is. I•: qual '" 1111 t111·io 
disto tuclu, a 11 11i11ii111 tia:- 11111 
lhun·s"! .\ s 1nulhcr1•s m•lilo tlls 

11ustas. p1u·a. ser n!(rncla,·c·I i'ts 
11 uas pari e::;, a 1les1·1·r as su las 

Pru Pa1· i:-; ('a levu11 fa1 as :-1u lus 

Clll l.unlll'l'S .• ' \ \ , .... \ llllillS 

1wlo 111t•nus a l.u11tl n·s 

l.tJ. 4 Ut Ut.l\~fHA t..t 1\1\U\I !'-i 

'\t. ,,, • "'lallu ' l 'uslt." alru,1t·lullu -
:\âu lt• l&fllJa .... huuwua \ii.u t! O\Jda dt• ll\0ilu1 . lh·~i·!i,.,., ., 

das •'! "tws da t amar:• . 
Olha. olha 111uUl1l, tHH aului.tl çum Jvl ti t :1lms 1 



A CAMINHO DO ·B R AS 1 L 

LUCILIA 

SIMÕES 

ANTONIO 

FERRO 

R EALCSOU-SI~. na noite de 1 de maio, no 
ccrestaura11tu 1'11,·ares, o jantar eh• dt•spe
dida a Autonio Ferro. 

Foi uma beln dmuons1raçao de cama-
1·adap;;em e n.p rcço pelo talcut.o do bri
lhante n.rtistu <lil «Levianau o do uGabl'icl 

d'/\111111111.io e Eun. 
/\ sala uprescnlava 11111 aspccto admiravel de mo

cidu.de e alegria. Estnvam presentes mais de seten
ta pessoas, todas 1111 idas no mesmo impulso t'fusi
''º rh• confl'atc1·11izai:ao. 

llrindurnm a Antonio Fl'IT•l, pelo bom c•xílo da 
sua viugc111 ao Bn,zil, 1•111 palavras chcins de <'Oll· 
fim11;a e 11dmiraçào, os s1-i;. dr. Gomes l\lotn, .Joüo 
Amt•al, dr. l\lario Montci1·0, Lt>al da Cu.111111·11, Hui 
Corlho, José ])ias SanC'ho, Afonso d<> llrngu11çn, 
Olivr i1·11 Guimarães, .J osé Sn.rruento, Ul'lmJHJ Hod1·i
gut•H, C:otlinelli T<'lrno, .los(• Pa.claeco e (;c•org1·nnlo 
d<' i\n•lar. O sr. \'itor Falcão fez um hrindc• ao 
pni de .\ntouio Fcrl'O, que csta,·a presente. 

'\o final, Antonio Feno respondeu aos oradores 
num discurso vibrante, cheio de elevação litcraria, 
N.•11.to calorosame11te npluudido por toda n. assis
k11ci11. 

Fol'nrn re>cebidas 11111itas cartas e telegrnmus de 
sn t1tlaçào, de11trc ns quais flestacamos Oil de llosny 
/\ili(', pl'f'sidenl<' da ccSoricté dcs Amis dcs L1•t1res 
F1·n11r.;11.i~esu; conde de• Snl>ugosa., Trindade Coelho, 
.Joan d<' llarros, 1\lfrPdo J>imClifa, Aquilino Hilwí 
ro, S1111sa Costa, dl' .. José de Arruela, dr. Snmuel 
~laia, Pl"dro de '.\ll'11rirs, Manuel de Sonsa Pinto, 
"nrio de FigucirPdo, Enwsto de !\leio e Castro, 
,\fo11so Lopes Vieil'a, \11(011io Vaz Percil'n Ilídio 
P·•rf1•ito, .Joilo Vaz, .Jmw J\Iaria Ferreira, Carloi:i 
r.rn 1, 'fog11eil'a Jun ior, lloto de Carvalho, Arman 
dn Busto, Mario Vai, Mnl'io Alve.<; Pereira, (;ui
llH't'lll A Filipe, A l'ti\11' Mnch•I, Família Limn. (': l'll.., 
No1·lwrto de /\ raujo, 11 cilM Antunes, Mn r io l~lou
t1•rio, Anto11io Araujo, Carlos Caccla, João Lopes, 
\ntonio Alves, Estcr T..cao, Mario Azenha, lligino 
P1·~-;ou, Luiz de Monlcmt'>r, l\l!lrtinho !\obre de 
:'\lt>lo, \uA"nsto Pina, H0<·ha .Jnnior, Antonio Ca
lin•ira. Rny Yaz, Jofütt1i1r1 Leitão, .\cacio de Pai
' a, \rnnldo Forte, .\lfrcdu Candido, Hod r1g11cs 
,\lv<'s, Lourenço R0<J1·ig1ws, Cesnr de Frias Rilvn. 
l'n ssos, Maria dr Lo1111lcs Cnhral, .lul ii10 Quin1i-
11hn, Tereza e Marin. Luiw Barros, Rn11I Gil1111rn, 
Vil.or Sobral d-0 Carvalho, clr. Bento Coelho dn Tlo
rha, .Josó Pn.nrira, Jluy Gome!>, Alvnrn Be lo 
i>er<'irn. 

O sr . .José Sarmento represen1aYa n. uCasa dos 
.Jonrnlistnsu e o sr. \vrlino de Almeida l'í'Jll'Psen
t;1,·n o Srr11/o. Ao hornrnageado foram ofere<'idos, 

da parte de algumas scuhorus da nossa primeira 
sociedade, muitos ramos de· flõres. 

Assistirmu no jantar os sl's.: 
Capitào de fragata Filomeno tia Ca.mara, Gual

diuo nomes, Le<ll da Camarn, .Jost• Sarmento, Ave
lino ele Altnei<.la, Gomes .l\lutn, J oito Ameal, José 
Pacheco, dr. Aulonio de Mc11cr.cs, Vitoria.no Braga, 
Erico Hrngn, dr. Horta e Cosln, Fernando do ~la.
c·e<lo, Hihcil'o Lopes, Afonso de Bragança, Vitor 
Fulcào, Curtos Porfi1io, Anlonio Soares, Jorge 
Harrada.s, Cottinelli Telmo, Assis Esperança, ,\1. 
freclo .\ry, Francisco do Amaral, Hodrigue~ Leal, 
<.Ir. ~l:niu ~tonteirn, Doiningm; Afonso, Bernardo 
:\1arq11<-s, .\ntonio de ~Io11sa1.tu, .\ngusto de Santa 
llita, .Josó Dias Sancho, Hcbelo de Bettencourt, 
Mamwl Colares Pereirn, .José Bruges de Oliveir1., 
D. Sohusliiio Poml)al, Alcjo Carl'Cra, Garcia Ro
blcs, Carlos Córado, dr. Miruudn r Souso., Rocha 
Vicil'n, dr. Alberto .\ ma<lo, .\ peles EEpanca, Cns
telão de ,\lmeidn, D. Frant•isro de '\oronha, .\mcri
co D11nio, Lopo da Gamam, Teofilo Duarte, dr. i\li
gucl Cn•spo, Georgeanto de .\velar, Pimenta da 
Gama, Huy Coelho, Luiz <IP Olivdra Guimarnec:, 
Antouio .Junquim Ferro, PNlro Ferro, dr .• \ugusta 
Cunha, <.Ir. Ferrnira de So11~n, Snnfos Vieira, dr. 
Feliciano Sm1tos, Ut'IJano H<><l1·ip,111es, Vitor LopeH, 
Agostinho í•'ernnndes, Frn11ci~co nertrand, Snn. 
ches de C:nstro, Salgado, L11iz M(J.cieira, dr. Jorge 
ele Faria, Gonçalo Melo llreyne•', Henrique Rol
dão, /\ nnn ndo Ferreira, Cnrdoso :.\!arta, Rapos<> 
notelho, cte., ete. 
• O jantar, qnc decorreu com a maior animaç:io, 
constituiu um belo tri1111fo pnrn a geração nO\'U, 
nn J>t>ssoa de Antonio FPrro. 

* * * 
No dia 7 de manl.ã, Anlonin Ferro par1in, com 

a companhia Lucilia Simõr•i-J.:rico Braga. E' pam 
louvar n ideia da cmpreza 1'1rt le\ ar comsigo o cs
pirilo admiravel e moderno de .\ntonio Ferro. 

'\a despedida estavam algumas dezenas de pcs
so'ls que saudaram com fen·or().-<a emoção os 1111& 
se afnstnvam sobre a agua, na grande tapeçaria 
loin1 do S-OI. 

Lncilin Simões, a grande> atriz, terá, no Brnzil, 
nma c·onsagt·ação a mais, 11mn bela aureola a mai~ 
de p1-c!ltigio e de aplausos. 

Anto11io Ferro será uma su11Jrc-r.a primeiro para 
o publico do Brazil-mns, pm rureve, dominados 
pela sua forte e original per:-;ornalidade todos O!' 
braços so estenderão para o arlnnnar e todas as bo~ 
cas se iluminarão para lhe sorrir.. 



Decididamente o Sr. Tchi
tcherine chegou a Genova, 

falou e venceu ... 
Quem nos diria isso quando 

o sovietismo moscovita o en· 
viou, lá de longe, das sombras 
ensanguentadas do Kremlin, por 
entre muitos receios de que a 
bur~uezia ocidental e, sobretu
do, os russos czaristas emigra
dos escolhessem os seus emis
sarios á sirande conferencia 
para victimas expiatorias dos 

/ 

Mas onde tais manifestações 
teem tomado um grande as· 
pecto, de multidão unida, on
dulando pelas ruas burguezas, 
com o estrelado estandarte do 
sovietismo á clara luz do dia, 
tem sido em Berlim, na capital 
dessa Alemanha que em Repalio 
deu o abraço da boa uliançu á 
Russia do Sr. Lenine. 

Até onde irá subindo a onda? 

Esta não é bene lrotJala, pois 
é o mais autentica possí

vel, e pela personagem central 
pode até vir a ticur historica. 

l la tempos, Clemenceau. o 
Tigre octogenario, passeava bur
i;iuezmente num dos mais por>u· 
lares jardins de Paris. Certo 

seus crimes vermelhos!.. . En
tão, ao dar-se o primeiro con
tacto com o ocidente, a dele· 
gaçã ) russa fez-se rodear de 
mistério e cuidado. de guar· 
<las especiaes e portas blinda
das. Logo isso começou a des
pertar a curiosidade. Era o fruto 
proibido, e o fruto proibido ain
da é sempre o que tem o mais 
perturbante sabôr, o que pro
'Voca a melhor extase. 

uma c11rl<•11tur11 do Tchltchcrlne P!'IO grnndc 
Clcsenhlsla rrnncês l~olt noth 

momento, junto d'ele passa uma 
joven mama11, que ao vê-lo 
diz para a sua filhinha: 

Depois ... o Sr. Tchitcherine falou e venceu. 
Falou, sorriu, e tomou parte no sumptuoso almoço 
que, a bordo do Dante-Aliglzierl, o rr:i Victor Manuel 
-ofereceu ás delegações. As noticias são unanimes a 
<:onfirmar que tanto o Sr. Tchitcherine como o Sr. 
Krassine trajavam muito elegantemente, e tinhum lu· 
-.ias grls ... O rei disse·lhes: •Estou encantado poros 
conhecer.» O Sr. Tchitcherine respondeu: «As de
monstrações populares d'hoje provam bem que sois o 
pae do povo italiano.» E as aguas do golfo de Ge· 
nova estavam deliciosamente azues .. 

E' o fruto proibido, e como tal a mulher, a mulher 
Je hoje, enervada e enervante, perturbada e pertu· 
bante, já imenso se interessa por esse bolchevismo 
todo. No curso- pode·se dizer eleRante- que o Sr. 
Rakowski faz á 
hora do chá, no 

«Foi aquele senhor quem salvou a França.» 
E perante a sua alma passou certamente, com ban

deiras desfraldadas, :ª tragica vbão dos cinco anos 
de guerra . •. 

Mas eis que a ~equena pergunta: «Salvou a Fran
ça, como Joana d Are?» 

«Sim, minha filha.» 
«Então porque é que o não queimaram ?» foi a su· 

bita réplica da rriança. 
Esta aventura, sucedida, num jardim popular de 

Paris, contou-a o pruprio Pai da Vitoria, ao vêr-se 
atacado duramente pelos adversarios politicos, para 
mostrar que está pronto a sofrer o ultimo sacrificio 
que lhe falta, para as crianças de Paris acreditarem 
que ele salvou a França ... como Joana d' Are. 

Diz-nos uma 
lenda mui· 

to divuli;iada -
deve ter nasci,:o 
entre as verdes 
oli veii as da an
tiga l léllade, ou 
nas margens dos 
tranquilos lagos 
de Italia - diz. 
nos uma lenda 
que, no instiu~le 
de morrer, o eis· 
ne lança o seu 
canto de sauda
de. 

G r a n d e llotel, 
nunca falta o ele
mento feminino. 
E em breve ve· 
remos em todos 
os grandes cen· 
tros hyper-civili· 
sacies, nas tardes 
de inverno, to· 
das essas ele· 
gantes bonecas, 
embrulhadas em 
preciosas peles, 
com muito rouge 
nos labios, e os 
olhos misteriosa· 
mente sombrea· 
dos, ex clamar: 
«011, mais e' est 
qu' i/ a 011 char
me, /e bolchetJis· 

l ma man1res111c110 boh'hevlsta. coo\ o rcspccth·o eslnndnrlt'. l'm Berlim 

E a conhecida 
lenda ocorre-nos 
agora que em 
Monte Cario se 

me.'» 
* 

Não se juli.tue, com tudo, que o bolchevismo, ao ga. 
nhar esta nova extranha face, tenha perdido o seu 

-caracter essencial de féra á solta pelall ruas, de féra 
\lermelha, não do vermelho obtido por meio do bato11, 
mas sim por autentico sangue de gente. 

Ainda ha poucos dias, em pleno Paris, uma viva 
manifestação comunista terminou com pôças de san
~ue. Talvez nessa mesma hora os delegados de Mos· 
cow estivessem fazendo diplomacia sorridente com 
Monsenhor Signori, purpurado arcebispo de Genova ... 

cantou, num lin
do d<!cor de111ise

en-scé11e, e com artistas privilegiados, uma derradeira 
opera de Massenet, que o grande mestre do teatro 
l írico tinha ex1>ressa111ente guardado para só ser can
tada depois d·1 sua morte. Intitula se Amadis, e a 
acção do libretto passa-se em plena aurora da edade
media, num mundo de cavalaria e fantasia, lembrando 
logo o ambiente da Tavola Redonda. 

Como j.!rande cisne musical da raça latina, Masse
net quiz, todavia, que as notas do seu derradeiro 
canto só cortassem o espaço depois da ::-ua morte. 
Quiz ter a ilusão de que o corpo se fôra para a noute 
da terra, mas que a alma ainda ficáva a gosar o sol 
da França ... 

A. R. P. 



H
ELENA RO

QUE G A
MEIRO, a ar
tista· admira
vel da agua-

rela que o Brazil glori
ficou definitivamente, 
.aparece-nos agora como 
professora dirigindo um 
<:urso oficial de borda
dos. 

A pintora que soubera 
d1amar sobre a sua obra 
as atenções da alta cri
tica e dos melhores ama
<lores, essa excepcional 
artista que tinha a «bon
ne chance» de vender os 
seus quadros numa horu, 
voltou um pouco da sua 
uctividade para a dire
ção de trabalhos femi
ninos. A arte aplicada, 
que entre nós quasi Lem 
sido cxclusivamenle arte 
mal aplicada, acaba de 
r1os ser revelada por uma 
forma notavel com a ex
posiçilo da: Escola Ofi
cihl da Rua de Santo 
Ambrosio, porque, é bom 
que se saiba, essa escola 
é uma das mais moder· 
nas e mais curiosas obrns 

Uma notavel 

exposição 

d'arte aplicada 
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ela Republica. foi o Dr. 
Azevedo Neves que. 
quando ministro, pensou 
em crear uma oficina
modelo. onde verdadei
ros artistas dirisiissem 
para um aperfeiçoamento 
de gosto maior, os arte
factos populares e os 
trabalhos da mulher. A 
aula de bordados foi en
tregue a Helena Roque 
Gameiro, e a sua primei
ra prova deu-a já a ilus
tre artista e infantigavel 
trabal hadora. A's nossas 
leitoras de Lisboa reco
mendamos uma vbita ao 
ma~nifico palacete de 
Santa Isabel. onde se 
acha instalada a nova 
Escola. A's nossas leito
ras da província reco· 
mendamos apenas, e in· 
felizmente. que retenham 
o nome de Helena Roque 
Gumeiro, e que passeiam 
os seus e lhos pelas nos
sas gravuras, que em
bora palidamente, refle
tem um pouco da \'Í\'aci
dade, da frescura e do 
encanto dos deliciosos 
trabalhos expostos. 



A e T u A L D A D E s 

Os sporfs; uma rnse ewoclonante do malclt •f.lshon-Hemllcn• contra •l:a~a Pla•. dois dos nossos melhores teamli:üe .root-balb 

ADOLFO Vieira 
da Rosa dirige 

em Portugal os 
serviços da impor
tante agenciB mun
dial de informa
ções «United 
Press». Jornalista 
consciencioso e 
sensato, viveu du
rante muitos anos 
em Paris, traba
lhando pela profis
são e fazendo-se 
estimar. Foram no
taveis as suas re-

portagens da Con
ferencia da Paz. 
Adolfo Vieira da 
Rosa, bom portu
guez, é uma das 
excepções honro
sas á regra quasi 
geral dos corres
pondentes dos jor
nais estrangeiros 
que exportam para 
ai é m - fronteiras, 
sem o menor es
crupulo. atoardas 
insidiosas a pro
posito de Portugal. 



A PEROLA NEGRA 

Aventuras, emoções, tiros de 

revolver, gritos de amor e 

SATANELA e AMARANTE 
teem, na Pero/a "legra, duas 

curiosas e notaveis creações. 
Ela, uma selvagem amorosa e 
alucinada, com paixão, heroismo 
e odio. na sua alma em tempes
tade. Ele, um cow-boy invenci
vel, com um sorriso e uma au
<lacia a fulgurar-lhe sempre na 
exprcsão. S'ltanela e Amarante 

de tragedía ... 
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ofereceram gentil
mente á !lustração 
Portuguesa os seus 
r etratos em travesti. 
A lluslrt1ção asira· 
dece muito reconhe
cida á Pero/a /\egra 
e ao seu heroe ..• 



O 
mais 11elho dos anões da ca11erna chama
i/a-se Palonso e era o menos esperto de 
todos os irmãos. Poz·se a caminho sem 
esperança de 11ir a realisar qualquer gran
de façanha.-«Eu sou muito cstup1do e 
não poderei nunca go11ernar bem a mi

nha Ilida !.-dizia êle, com os seus botões, a todo o 
momento. «Assim como assim, preferia deixar-me es
tar na Ca11erna. com os meus simpaticos manos!» 
Mas o destino obrigava-o a ir correr mundo ... 

Seguindo sempre pela floresta, passou dias e dias 
sem encontrar ninguem. Uma tarde, já fartinho de 
caminhar, sentou-se á beira d'um talude. Quando me
nos espere11a, 11iu que se dirigia para êle uma grande 
raposa. Como não tinha nada para se entreter. o anão 
Palonso gostou do encontro e logo entrou em con11er
sas com o raposa. E, como não tinha «papas na lin
gua», contou-lhe tudo o que acontecera. 

Disse-lhe que o Genio da Floresta lhe dera o po· 
der de passar por todos ossitios sem nin<iuem o ver ou 
então de se transformar em qualquer animal. Para is-

so, bastai/a enrolar ao pescoço um cabelo llerde que 
pertencera a uma Feiticeira do bosque. A rapos 1 ou-
11iu, ou11iu, mas, sendo velhaca como todas as rapo
sas, resol11eu logo pregar uma partida ao anãosinho 
que era Palonso de nome e «palonso» a valer. Quando 
êle acabou de falar, disse-lhe: 

cPois, amigo Palonso, eu se fôsse a ti transforma· 
va·me já n'um coelho. Queres que explique porque 
faria isso? Nesta floresta ha ;nuitas feras e tu podes 
encontrar-te, d'um instante para o outro, com algu
ma que te mate e te saborei depois como um bom 
petisco. Mesmo que possas tornar-te l1111lsi11el, os 
leões teem muito faro e lá iam dar comtigo. Ora, se 
tu fosses um coelho ninguem te liga11a importancia. 
Um coelho é um animal pouco apreciado pelas fe. 
ras ... 

O que a raposa não dizia era que os coelhos são 
muito apreciados pelas raposas ... 

O unãosinho não quiz ouvir mais nada e, apres
sando-se a seguir o mau conselho da 11elhaca, desen-

)·t~' ~ ~/r~ A . <:-;) 
-~ta 

,...·;~~-V<: 

rolou o cabelo 11erde da feiticeira e transformou-se 
Jogo n'um belo e gordo coelho branco. 

A raposa te11e um sorriso de satisfação e imediata· 
mente o agarrou pelas quatro patas, dirigindo-se 
para a sua tóca. Pelo caminho. foi-lhe dizendo que 
esta Ilida não é para os par11inhos e que ia assá-lo 
para o jantar d'ela e da sua família. 

Quando chegou á toca, o raposo seu marido es-

fregou ai; mi'ios de contente e os filhos deram pulos 
de alegria. O llnàosinho Palonso-o grande coelho 
branco-foi atirado para um canto, onde ficou a cho
rar a sua triste sor·e. Com as p 1tas amarradas. não 
podia pensar em fazer qualquer tentati11a para se li-
11rar da morte. Como fora pateta! O que diriam os 

manos, quando i1011bessem? ! Emquanto a~sim matu
tai/a, o coelho repar" u n'uma galinha amarela que 
estai/a, muito triste, empoleirada a um canto. 

Naturalmente, é outra 11ictima da raposa. pensou o 
anãosinho. E. como 11isse que a familia dos raposos 
estava entretida a pôr a mesa, foi-se chegan o, aos 
pulos, até junto da galinha. Quando já estava pert > 
d'ela. perguntou·lhe, em voz muito baixa. porque ra
zão tinha um ar tilo apoquentado. Se te parece 1 res
pondeu-lhe a galinha. Imagina que o raposo roubou
me, hontem á noite, da minha capoeira e reser11ot1-1ne 
para a sobremeza do jantar de hoje. «Consola-te co
migo» retorc111iu o anãosinho. E contou-lhe logo toda 
a sua vida. 

Então a galinha te11e uma grande id~a 1 Porque 
moti110 nào se transforma11a o anão em lobo e 11ão 
mata11a, 11'11111 abrir e fechar de olhos, a fnmilia dos 
raposos?! Parn isso bastai/a- não é 11erdadc? de
senrolar o cabelo 11erde que tinha enr1>lado ao pes
coço. Pois bem : ela se encarregaria de tudo . . E a 

galinha, sem que os raposos dessem por isso, estendeu 
o bico e pegando com êle na ponta do cabelo. come
çou a desenrolar este com todo o cuidado; em se
guida, enrolou-o em volta d'uma das patinhas da coe
lho. Imediatamente ele se transformou n'um lobo de 
meter medo. 0'11111 instante para o outro, era 11111a vez 
uma fa111ilia ele raposas. 

O lobo matou-os a todos e se não os comeu foi 
pira não apanhar alguma indigestão. Depois, apropria 
galinha, ser11indu-se 11011amente do cabelo, ajudou <> 
lobo a retomar a figura do anãosinho Pelonso. Con-
11encido de que já realisára uma boa façanha pois os 
raposos roubam todas as capoeiras da gente rica e 
pobre-o anão, le11ando debaixo do braço a galinha 
qne o sal11ára resol11eu-se a 1101tar para tráz e ires
perar os manos para o local combinado. Mas. o que 
teria acontecido aos outros anõesinhos? 

T111mezA LEITÃO DE BARROS 
(Continua) 

D~KcnhoK de Rocha Vieira 



~~ 
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NO dia 29 de 
abril, teve Jo

gar, em S. Sebas-· 
tião da Pedreira, 
o casamento da 
sr.ª D. Maria dei 
Consuelo Fernan
des Mera, filha da 
sr.ª D. Maria dei 
Guadalupe Fer
nandes Mera e do 
H. José Afonso 
Mera, já falecido, 

M.arquez d'Argenson 
E' o nutor do aclmlravel romance •Pónombre• , recente 

exilo parisiense. n escendento duma <las mais ilus
tres familias da França, o marqucz d' Argenson não qu!z 
contonlar-so com ser alguem •Par rlroit de naissanco• ; 
procurou sel·o tambom •Par droll do connuillo• .:I~ con
seguiu plenamente o sou fim 1 O seu romance 6 a nnr
maçilO dum soliclo talento de escrllor aliado a uma 
nna e delicada sensibilldaile do esl.ilista. Palpita cm cada 
pagina tia •Pénombre• aquela requintada leveza, aquela 
ternura elegante cm que sabe tanta voz mold!~r as suas 
manifcsta<;õcs o espirHo eternamente oncantiiclor da 
Fran<~a. paiz que om ca<la alma nla uma sr·c•ntelha ele 
arlo 1 
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com o sr. !David 
Benito Bris Gar
cia, filho da.sr.ª D. 
Francisca Benito 
Garcia e ·· do sr. 
Matéo Garcia, 
tendo servido de 
madrinhas as 
mães dos noivos. 
e de padrinhos o 
sr. Si lvare Bessier 
e 011.pai:do noivo. 

Vícomtesse de Rougé 
A •Llustrar;ão Portuguesa», honra-se neste numor0c 

com a publlcacão do retrato do uma pool.lsa ilus
tro, mndam e Ofelia Correia da Costa - vlcomtesse do 
Hougr - multo conhecida em Paris e que o nome de 
uma senhora Ilustro, mãe do poeta. Augusto do Santa
Hlta, revela aos nossos leitores conn a traduç!iO do so
neto: - «í.'lnlrns». 



• CliCl!IVll/111/íll!I fl!Clt\ ~ 
l IL 1!!111/íl/IE lllP/AlllP lllllb 

R l '\00 E C!IOH \'\DO, dialo-
gas, por L11;i11 '\a \Íc!a 

litcraria do ano 11assndo, o pri
meiro livro ele clinlop;os ele Lu
zia afirmou cprn licl11drs 11otaveis 
e snli<inlcs clt• lit-0 1·at11rn ironica 
e de ohsen·ac;ii o cr1·tril'a. Luzia 
crn uma mulher culta e um es
pirita agudo, que surgia, num 
leve l'Ol'l'izo d1· hl11u111', a cles
mascarar os pe<Ji..l'nos vicias, os 
pc,1ta•11os segredos e os peque
nos ricliculos lrnmnnos. Nas 
scenas ligeiras, vagamente per
fumadas de inverosimilhança, 
que os seus diálogos inm fazen
do passar na nossn frente, em 
:ispétos frufruantcs. de cinema, 
Luiza recortava <'IPga11cias, cri
ticava snobismos, chegava, µela 
sua branda emoçi\o <klicada, ao 
idilio e á tragcclia, á futi lidade e 
ao cscandalo, á beleza e á elegia, 
á loucura e á dor. o sc•u poder 
literario era feito d 'espumas, de 
penugem• e de n•ndas .. \ sua in
f el igcncia era u11111 aw, acl<'jan-
1!0, mçan<lo diafanamPntr os 
pcl'fit>, os <·onflitos e us u lnias. 

!Unrlo e cliora111/n 11ndn nos 
obriga a dizei· de 110\·o •• \ perso
nalidade de Unzin continúa, 
admiravelme11te, a marcar a 
sua via aurea do tri1mro. 

JoJ.o A.'v\EAL 

• 
M ElHCT~.\ E l\llWJCOS, pelo 

dr. Beftc11ro11rt f/odri(/lll'S. 
-Me<iidna e 1letlir•os l'Cllll<' uma 
colcçiio de artigos dr rlirnlgação 
sdenlifka e de cst11d11 litcrario. 
E' j;i rnsta a ohr·n do sr. <ll'. 
Bctfcnco11 1·t Hodrigues no cam
po da sciC>nc·ia. O sen nome 6 
rnu ito conhecido corno psiqnia
fra e neurologii;ta, dos primei
ros que entre nós culti\·aram es
s11s Pspecialidadcs, e tnmhem co
mo psicologo t·x11Hirnenl1l. 
F.viclrnciando n s11n piwlilecr;ão 
e a sua avidez denfl'o do fOro li
tcrai·io, já noi:; tem dado outras 
pnhlicaçõcs, d'entrr as quaes 
mnita sensação causou a confe
rencia sobro: Os s1•11tidos e a 

emoçélo n'alguns poelas 11ortu-

1J1•. llt•llt'ncourL Ho1lrl11111•s 

f1/l.1•;;es e lirazileiro.~. Do novo li
v1·0 il!cdiciua e JllNUcos, deve
mos dcf;1 acar, como de i111c-rri;se, 
muito especial, os estudos sohre 
Sousa ~tartins e ~lanu<'I Bento 
cl<' So11sn, e a curioi.a surpreza 
ele 11C11t•na .funquefro homem cl!' 
scicncinn. !)'esse enlnc<' entre 
us Sci<'nc ias e as Lt•t.tras, dá-
11 0R, pois, o SI'. dr. BrU1'1tcm1pf 
llod1·igucs, dois a.."JH•cfof;: o dn 
s11u pl'opria pe1'sonnlidudt• e da 
de ~lanul'l Bento de Sousa, e o 
do caso ele Gucna .l ull<ltll'iro, 
estf' 11 lt imo, <'Tll geral, mais 
nd111issivel para o publico <ln 

((li!' CIS p r imei roR .. ló, o COlllOll

iou O Jl l'nfcssor n iCll 1'<10 .J Ol'gC: 
11Sr no lrf rado chega a Sl'J' 1 id
f o divagar pelos domínios do 
sdPnlistn, o inverso é julA'ado 
cl1•í1•so; o profissional <ln scirn
cia :i rrist·a-~ a sair lesado na 
r·epu1a~·flo, e ató nn sericdndf' 
do sl'll oífido oo do s1'u cargo, 
~e ll r<' dei;;cobrem 1·essaibos de 
rttltura lileraria - q11a.11rlo mnif' 
ni'ío Sl'jn o de CSCl'C\'<!r ('()IJJ re. 
luti\'a corroeção linguisti<'a l' 

cloe11tini. A ·s duas por frcz {o 

agrnciaclo com o titulo de hn
mrm d<' letras, como etiq1 1!'tn 
doprc~siva ela sua copncidade 
dl' hon wm de sci~1c'in.u 

P elo seu p11estigio t lini<'o, o 
sr. dr. Beltencou1t Hodrigucs 
pnrere S<'l' uma cxecp~iio a esta 
l't'gra. 

;,: 

TEl >I O, por .\Jruiano <.:nrr1•ia. 
Versos pusl um os q uc, t aes 

como se nos a prescnti'lm , iuspi
ram lodo o inlc rcssc ))C' lo scnti-
111e11to e pelo pe11sanwnto de 
<JUCm os compoz, e toda n sim 
palia pelo 11icdoso cumprimento 
da d ispnsir;iio ol'm que a sua Nli
çitn <'111 livro <>ra pedida. O sr. 
Maria110 \.or r·Pia t inhn a nlmn 
cheia de grau<les desan imes o de 
g 1·n 1Hles li escspe ros. Mas os seus 
v·ersos foram mais do !(UC so
nhos, foram pressentimentos. ls
so \orna-os mais tristes, quiçá 
mais sentidos ... Lc\•e indecisão 
da rima <' 11111 muito notavel la
cto 1·it 111 ico. Complexidade sent\
mcHtal dclicatla -e sub til. Um 
verdadeiro portn d o qu em a h is
toria da poesia conLcm11orn11ca 
e a nossa <•stima i11telectunJ Jlt'
dcm que sejam já puhlkn<las ;is 
pot>sias e prosas incditas 11uc 

n'l'sll' \'olumc são a11unciadt1s. 

P OE'1 \S, de G11illif'!'m1• de 
Varia. l'm poeta dr quator

ze anos, lrmhrnndo .\nfonio '\o. 
hre na sua Jristeza suhmissii 
e sc1·cn11, ~· escrevendo o1 imos 
1·ersos, ril'O.<; de qualidaues plas
t icm; <• 1<m101·as. Na et.ernn nn
ti111011 in cln qu imcra e da rcali
claclP, 1•11cnnt rn aill(.la novos mo
doi;; dP so11hnr e de conw1 r os so
nhM. 1\•m csF.a originalidade 
de mo<ll'rnizar uma escola nnti
q11ada. Os Pol'lll(IS d<: (;uilher
mc de Farin ~iío uma magnifica 
afil'mac;ilo. Se o seu f.nlcn to si' 
cte~r11volv<'l', como (o 11alt1 ral, 
não f>l'r1í UV<~nturoso louvor pre. 
vêr q11<• muito h1:e1·eme11l.e se po
derá aproximar do Só. 

Ruv DE VERAS 

N . l i<! li. 1 lotlos os s r·s. t•c lll n l'l'S 

<• nutor{•s :nlsnmos que para o~ ll\' ros 

~Crt•m C'rl th·aclos nPsta scc·..;Ao, e.• Jl(•t.~cs 

sarlo tJUt' nos t•ta\'lt•u1 dois txem1J1urcs. 
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~ 
Na cura da fraqueza geral, f raqueza ce
rebral, f raqueza genital, n eurastenia, ane
m ia, tuberculose, doenças do coração e 

pulmões, 
afeções nervo~as, !'uore~ noturnos, pros
lrasão tisica, menstruações Irregulares, 
perdas çemlnaes, escrotulas, linfatismo, 
falta de apetite, palidez, hemorragias, afe· 
ções osseas. r aqu1tlsmo, digestões laborlo· 
sas, prisão de ventre e fraqueza senil. Ra· ..-ra:;~• 
pldo e energlco. To nico por excelencla do 
sistema nervoso e muscular. aumentando 
sempre a reslstencla á fadiga derivada 

do esforço muscular prolongado. quintuplicando as forcas e evitando a pobre· 
i;a ttsloJoglca. traduzlndo·se o seu efeito por um aumento º"' peso e das 
forcas. As pessoas que habitam nos cllmas quentes e as que se dedicam ao 
eeporl> teem absoluta necessidade de fazer uso do «Formlob, com o ttm de evita· 
rew o exgotamento ftslco derivado do excesso do clima e do abuso das forcas. 

Este medicamento tem sido experimentado por varias sumidades medicas e 
doentes (como podemos provar) obtendo sempre otlmos resultados. Não tem dieta. 
A• venda em todas as farmaclas e drogarias. Preço 5:60Ci. Correio, até dois frascos, 

ais 50 centavos. Del)Oslto geral: Farmacia Albano. rua da Escola Politecnica, 59, 
boa. Deposltarlos em Lisboa: Farmacia Barrai, rua do Ouro, 128; Esta~lo, Ro· 

·to, 60; Azevedo, Roclo, 81; Pimentel & Qulnlans. r ua da Prata. 196. Porlo: Farma
.ie Birra. Praça da Liberdade, 124. Coimbra : Farmacia Nazaretb, R. Ferreira 
orges, 139. tiantarem: Farmacla Basto~. te da M!~"'ncordia. 1~1 • . -,etubal: Farma-
ia u llveira,R. da Miserlcorelin,14. Evora: Farm. Ferro, R. João de Deus, 83. Faro: 
andelra & C.ª rua de Santo Antonlo. 50. Al'rica OclJenlal: S. Tomé, José 
edro da Fonseca, rua General Calheiros. Bengueln: Farmacla Continental. 

. oanct11· ~Prr11 , Annes & Irmão 

1 

1 
1 

O HOMEM 
MISTERIOSO 

Que em 1920 profetisou a morte de i 
lMACHADO SANTOS e outros acon- ! 
ltecimentos publicos (leiam o ·Diario i 
de Lisboa~. do dia Õ·ll -921), e diz o 1 
vosso passado, presente e futuro , em 1 
amores e casamento, ne~ocios, via- ~ 
gens, mudan ças de vida, etc., é o os- 1 
frol go J. ff_abesfana, que se mudou ! 
para a Rua Pascoal de Melo, í05. 1.0

, 

frente, Lisboa. Se escrever envie 
! :(XX) réis para a resposta. 

''NOT~ ELECi~r-IT~" 
O passo rúge-rúge de uma mulher atrae

nos l. . . 
O seu on1ar. acoll1e-nos 1. •. 
l\las os seus péslnhos bem calçados, se

duz-nos l ! 1. •• 
Os Sapatinhos mais elegantes, vendem

se na sapatar l11 - Mod-.1n de Par•s. 
TELEF. C. N.0 2885 

Vlrgilio Priêto limt. • 
R. do Lorêto n.0 19 - Chiado 

.p~~.f~· ~:ari .a: . · 
· Ba'lsemão. 

J4t,'8.ÚA DOS RETRDZ&IBO~ 141 
TfLEPHQHl H'!Z771-US.80A-

O ERGA 
E', segundo a opinião dos Ex.me• 

medicos que o teem experimentado, 
um tonico de eficacia certa e sem 
egual, sobretudo nas afecções se
guintes: 

Anemia, clorose, neurastenia, P3· 
ltJdis mo, doenças do peito e e nfra
quecimento geral. Excelente nas 
convalescenças. 

Excita o apetite e dá força send(\ 
muito bem tolerado pelo aparelho di· 
gestivo. 

Prflço 4$00 
DEPOSITO HYPODERMICA 

H. DO SRtlJF.E. 153 - TELBF. 765 1 .................... .. ~... ...... -- ...... --· )o~ 

:MELIN~-
MATA-FORMIOAs 

Vende-se em toda a parte. 
Deposito geral : 

Fernandes, Almeida 4' C. • Llmltadll 

RUA DO LARGO DO CORPO 
SANTO, 10, 1.º 

J a n. o tas??? 
sejam economicos!Il 

Mandai virar ou fazer os vossos fa• 
toa por MADEIRA ALFAIATE, que vos 
ficam como novos e baratos. Aceí• 
tam-se fatos a f eitio. 

Variado sortido de fazenda s a p re• 
ços baratíssimos • 

Postal a S. MADEIRA. Rua do Sol, ao 
R ato, 215, (Electrico da Estrela á porta) 

Agua amarela 
Remedio que mata rapidamente to· 

dos os parasitas da cabeça e corpo. 
Destroe lencleas e limpa a caspa. 

Preço 1$500, pelo correio 1$800 

Deposito reral FARMACIA SIW ÕES 
R.ua Infante D . H en rique, 54 

As. THOME - LISBOA 

A'S IVlÂE6 
QUE r.UtO.\ J\I da saude elos seus filhos 

aconselllamos a Farinha Lactea Cister, 
untco a ll mcnto completo e c1ue. pelo seu 
esmerado rabrlco. all<ldo ã modlcl clade do 
seu p1·ec;o, r h·allza com as t!s t1·ange Iras. A' 
venda em todas as Me1·cearlas. Farmactas 
e Drogarias. 

Pedir amostras aos deposltarlos: 

BORGES, MARQUES & C.ª , Lt. ª 
R. Arco do Bandeira, 159 ----· - """"::' ... -· .. ·--· .. -,_ ,.,....:., .................. __ , .. ________ .,. __ .. -........... ....-.. __ ... , __ .. ,_., .......... ,_.,"" ___ ,_ ,.,,.._ ........ ,.""'_"'_, ... , ...... - ........ -... ·-·- ~· ···--....... _,,, ............. .... 

O p assaao, o presente e o futuro 
Revelado pela mais celebre chiro· 

mante e fisionomista da Europa 

l'ladame Brouillard 
Diz o passa6o e o presente e Prediz o ruturo. 

com veracidade e rapidez: é lncompat"avel em 
va.11c1n1os. Pelo estudo que fez das clenclas, "' 
qulromaoclas. cronologta e llzlotogla e pelas 
apllcacões Praticas das teorias de Gall. Lava. 
ler. Oesbarolles, Lambrose. d·Arpeollp;ney. ma.
clame l:lrouJIJard 1em percorrido as prlnclpaes 
cidades da ~uropa e Amerlca. onde rol adml· 
rada pelos numerosos cllentes da mais alta ca
tegoria. a Quem predisse a Queda do lmperlo e 
todos os acoo1ec1mentos que se lbe seguiram. 
Fala p0rtuguez. rraocez, Jnglez. alemão. ttallaoo 
e bespanbol. Dá consultas tocios os dias utels, 

das 1l <la manhil ãs 7 <la t ar de em ~eu iraJ>lnete: 4<1. RUA oo <.:Attt>JO, 4a IBO.bre-.... ..... , - r•~ 1o..,. , 

~VIRGINIA 

'----·---------· ... ----·! ................. ... 
Vêr, quarta-feira, o 

CARTOMANTE-VIDENTE""'\ 

Tudo esclarece no 
pas~11do e presente e 
pr...cllz o ruturo. 
Garantia a todos os 

meus clientes: com
pleta Yeracldadt' na 
consulta ou reem
bolso do dinhei ro. 

Consultas todos os 
dias utels das 12 ás 2 
horas e por corres
pondencla. Enviar 10 
cent. para resposta. 

Calçada da Patriar
cal, n. • 2. 1.•, Esq. 
(Cimo da rua da Ale· 
grla . predlO".SQulna). 

Suplemento de MODAS & BORDADOS ºº «S [cuLo~ 
PREÇO, 20 CENTAVOS 
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Olhe bem 
para s·f · 

Se vir que a sua 
cara começa a 
mostrar sinais de 
cansaço. deve ime
di a tamente forti
ficar-se. fazendo 
uso do 

. 
; 

; 

; 
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A' VENDA EM TODAS AS BOAS F ARMACIAS 

, DEPOSIT ARIOS 

· L 1 S BOA - Azevedo, Irmão· & Veigtr 
1 . .. -

RUA DO MUNDO, 24 ·. ·. 

PORTO- Lourenço, Ferreira: Dias L.dª 

RUA DAS FLORES, 157 

• 
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