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ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA 
Edleao &emanai do Jornal •O SECULO• 

nednçilo. l\dmlnlstrnçAo e onctno.s 
ltl A UO l<RCUJ.O, i~l,J!'BO.\ 

• Propr1edode do SOCIEI>An~: l\ACIOl\AI 
Dl; 'llPOGllAl'IA 

ASSINATURAS 
• POllTUG.4L, ILllA!< AO.IAC:El\1'1·:" E llR!';. 
• PA/\UA: Trimestre 13$00. semr••. 26$00. 
• Ano 52$00-C:Ol.O/\IA" 1'01\'ll<iUE,..A!<: 

Ntuncro Ol)fl/So, !SOO (um escudo) 
Fd//or-A'l\TO/\-YO J\IAlllA LOPE!< • semestre 28$00. Ano 56$00. - E~TltA/\· 

llF.IllO : :::cruestre 34$00. Ano 68$00. 
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i==ETERNA ! 

parn quem usa os proGutos au A<.ADl:MJA 5CJEN1Jl'JCA DE BELl!ZA e tu 11$ . 
mnns1rs:cns ou compra os 11parcl/Jos e/cctrlcos Indicados. E' a unlca casa cm Por
tus.al onde se fazem tratamentos serias. 7odu as senhoras que se presam devem 
exp~rimt!nfar uma s6 manss•gem par• co11tronto# e os s~us producfos par• oS 
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1 t,. ,,, .. 1J110 <1tt.111... • 1 . ~ ,, , .11u,en:,11u; o u1 .. lu (I\' 
1 rn 1iro1tre1SITamPnte os p~los para si•mprt•.-o ~t hl .11011 l>• 

\lli1' llC>-Dt'SC(ltnn('flO orll{iCIOI: o tirOCCtiSU nrnls mo<h·rnu • 
de r~Juvt·nc..•Kc:lnu 11lu . rom :1 nw~C"urn tlf• J11 lt•zt•: tira ltltJn 
fhas. tlnt'cln111, r111.w~. ,·ernu~thlt':.o t· toclus HK lu11wrh·lcê1<-1!\ o. 
1lfh',-P10011('fó,\ (li' lir10 /lOT{'llllfto: tlrutH Ot4 llOUlOK prt1o· 

11ar:a llrur ,·erru11.u9..-bolbumo } 1lt..1z1en11~,: paro Llrnr 08 f'I .. 
nnrs das he;rlinis P loclns os clcnlrlzrs nclt·r<>ntes 1111 cnlor· 
dei<.-Cllnmpôos poro lavor a ct.bf!ço: es1,,.rh1cs pvrn n• <li· 
1erNllt'.'R c;õrrs cio n1hPlo. c•vltanclu t• 1Jrnndo n C':uom. ín7N\· 

• cio-os crrscer.-l'1ot111clos Ylldí~le1111c: r111ra 111111111· cos r:1hc-
1os CU\ loclU8 us C'Ôf<"h t' rt•C()IOl'n•IUM 1uttu 1·:i lment~· M('lll pll\• 
1ur, curondo u t•nnlc<'. c a 1v1c·c e todaK ntt do<.111 c,;ns cio <'ouro 
r nlwluclo 1·111 wcJ11s ns rctnd1•s • e111 lorlos os c1180A.-/Jr1tiln11· 
.111ns <IS/ICClnl's fWf<I 11snr com estes prot111ctos: pnrn 1oz1•r 1• 
n1,·o rPrt•r n oncha lnçflo ~lnrcd<". 1w1·a dt•sl'r lsu1· os que ano CX· 
e r-ss1,·amt\ntP nnturnh1w1H•· 11·1sndos.-ne1 .. enernt/Or /ftesd· 
't!m: pura cora r 01' hrtuu.·us t•m x <lfns.-/>r)s de nrro1 ~'<"IOn· 
.i/icmu(!n/(' /lr<!/Wf<lriO.\ /'(//'(( et1tla f/(1111/C:Zfl (/(! ""'"'COO· 
pt>roslrn. liurntl:,, '«t>t:11, jtorcln. vcrmdha. rugosa, erzt•mn· 
toM1, rom flnrtln"'. ponto"i lll'S?ro~. tu·rp •llrn. c·om ,.~rru· 
i.::,:-.. rom mn1u·hnA, Nr .. c·tt.-Alcoolr11os: pnrn <1\u•lmnr, 
prrfu111:rnctu t• clt"lllnft•ct..-ndu u:-. npu:-,t>ntu~.-Arnn•/ho.~ rlc· 
.rico.s. 1.1ibrotor10., t! de n/1(1 freq11etlf'lf1: fabrlcndos t•speCIRI· 
mr·nh· p:trit u tnf•tudo dt• massa1:c:111 t•stt'\lcn t• medlt:a cm· 
1•rrsrado JlOt" \1tulnm1• 'run11os. rom n1l:1 lo~os lh1'-'lrndos f'n ... 
~tnnn<lo todm" o~ 1rnetrn1t•ntos.-A/J11re11los CS/JeC/af!s: pn.ra 
c•orrl,.clr <1s dt•f1•Hn' t•f>litC'll<'o~ cio nnriz. clns fUCt'S, cl•• ~l'J!'Ull· 
d:t hl\rhn. •·te .. C'lc.-Afl(lrel/1os: 1•nra alln:ir o~ d~dos • llrnr 
o~ j(){ln1•tc~.-Ant1rell1CM: 1mrn v df'~E-n' ul\'lmeolo f' • urlJtt· 
menlo <1c•s fWlor:..-Apt1rel/1os: rmrt\ \1s doutht.~s dnfli olhos 
'·onlrn {lR ruu .... rr1H11u·za dn vlNta. ollu-1 rOf.i, pupcHt n:u~ 1u1. 1 ... 
Ju.ohrns c1 pur11 <ln1· hrflho o~ o lh o:-.-Pe111~s e ,,sc·orns ele· 
lr1Cfl$: 1mr:i ('llr'n r u rn:,•lr<' I' 1az('1· c.1· 1 Sl'l' I' o tnb<'lo.-Es
ro11j (IS ''"'''lrlc'fls: 10:11·11 111:1s•:1g1•ns.-lisfojos: 1>nrn 111111 "8 o 
lodo~ OK 11tc·n~lllo~ purn 11rn1111c11rc-•.-P11/uerlstulor o . .:; '' ua· 
µor: ('f111rra ""' ru"n~. 11nra lc•C lrn r o~ 1 1111·0~ t· contrn <.1oc1ncns 
dt.-1 nc-11•, t.nmruuln~ <lt• l11 z pnra o tr:1t;iuu•nlo tln 1wlt•.-Apa· 
refilo.-. Or/011: pnrn a mnMSUft<'m manual. h~C()\'l\S 1u\rt\ o mns· 
1'tlf'••fl p ""•1 • ,,, r''rpn, c-om 1•l1•f'trlrld:utt'" f' 1"1tl 11• fl'lf'rt rl rttln1lt· 

do n:.rlz ., rtHHo.- 1'1oa11ctos Etos111e1111: t'o111ru 11 vf•r11u .. 1111 . 
dilo do 1111r1z e rosto: r~sullntlo~ SCfl u 1•1Js.-fJ11Jd11c1osd'Acac/a: 

r~d~d~Ur~~U~l~~;:~~·11~l~~~;~~~~~O~ll t!1~~~·i;e;''/,',~~:::;:,1,''~!''~o~~~: 
tor nnndo n 1w1 .. unldn ,. lina.-Produc/os 1'1l1/111enne: pnr: 
1nzt•r <'r• ·&C'l'r •· nlonJHtr ta"- rH»·t:inn!'i ,.. sohr:uu·i·ll1ns. curnn<h 
todo• n$ lnnnmn~i11•s.-P100LC os J\les<l/<'11: I"""' n tollNI 
cfo.1 unhn~. e om 11t11:k Jlc,;:.o , 1•ar:' o..,. n1l1lncfo:-. dnt'il mao1o..
Prod11c10:, Al11ob1'1t1 : p:1rn t:11t•r <1eflnpnr1 c-1 r u ... rugn~ e rt 
Ju•enc~c~r.-Pro<,w ;0-' .'-,011t!: parn 1:1z()r 111 na:n•Cf"r t1 ros· 
to ou o corpn.-P1ot.1. e.os Or1011: pnrn P11s.·un1:1r o roAto ou 
ocorpo.-Produc.o: < u'c1r1co~: i •arit diminuir 1 u de"'""'º''" 

\·er «' 'tJrlJt·< rr os tiwlo~. rPsult:ados c•n• truwnu•nlo'l,- Pro 
rfllCIO~ 'r'1Jt/111enne: f14'r;1 :' hdt·za e on• t•r,·ti(lm clotio clf'O\h 
noa f• coutr1' t~ <:ntlc!'< c ! uicnrnnc:o!t.~ i'10<111r1t1 ... <1t1 Nt1111/1 

da /l11111•rlf·: fn2c•11· " t•1·h 7;l f hhtlrtw 1h1 c·ut1 .... t 'tti.m ru
f.tU t• lodn~ l\S dot•n c:n"' e!•· ,,, '". - /J1ot111r10... "'"''º <ienes· 
.iln<111 out• ns mnts nnll1ti.~.-Proc.uc·.o• StlfllJ11/.c·o;,: tontr: 
:1 tran•11lrl\~Ao do ro<10. torpo r p~s.-Pron11rl(),, At1•s,,re111: 
contru oft Jonn<'tt's, olho rte rwrcll1 t• rnlmc P1ord1t·,o., lm· 
peratr11.· l•rnnQ\l<'ln n r><-lt> nnturnlnirntt•, ulndn (lt1t· HIUlh• 
morenn,·-· P1<><111ctos esma/,e: hrnuo11fllJ1 v 11t•11• n1·tltlt ;nt rn en. 
H\ tH.'m 8t• ro11hC<'l'r.-C1emv.s de 111asst1f!<'lll 11.(1t/lt't1 r l'Sltsu .. 
rt1 : pnri1 (lU1nf(r<"C'<'t ou rn1·n rnitordnr o t•o 1·0 0 ou t'Of;;ln. 
PJod11cto., cil! l(T(lllflf' belr:ro: puro n• rnr•''· lohlos. o lho' 
hocu t• col t•loH. mno~. unhns. srln~. tollrt1•• lnllmn. t ATnnct 
•oll Ntr, l'I<' .. ctc.-~oe~ paro bo111to e S(t/JlJfll'"'·'· pós de tnr 

•1. Ytnnsrrf'h ct1 tOllC"tl(', HL. e u..-Pro111 ·1 tH: J(nshnrlnn: 
1•• ·· · · ······1••••••••!•·•••'••·········· · · .... ... ..... .. .... .. .. .. , ............ . 

Aca<lemia Scientiiica <.lc l:clcza ; 
A vcnlda da Liberdade, 23 - LISBOA 

J.ê: (e.,\ 1 (J.\ A (J,., /.!. 1 /.1\ f ê/; O/./.. • l l!nM1s por /trosso 
r " n•1nllt0. - 7 el('fonf' J.641 A'. - 7 ele/!. '·"'"u"'· - Rcs
r.osw meuionl• es10111pllllo. - Cflf(l/Of!OS 1/11.'1rn1 os com 10-

dos os trn1nmen10,; e orot/ue.os li at(lfJ • 
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AO(ll[NTC rl Nl~SIMO 

0C Dt:Rf'IJME OELICAOO 
A.VENOA NAS 
BOAS CA.s~ 

it~}~~ ~~~ 

rantua. Llmltnda. - Calçada de s. 
rmeiseo. 87, 1.º- LISBOA. 

Eotllbo de Sousa & C. 1" - Rua Pas 
m lacuel, 58, 1.º -PORTO. 

DENTE~ AR1 lflflAES 
Extrações se111 dôr corôas 

cl'ouro, dentes sem placa. 
I. FUOENIO DO! ~ANTO$, 35, 1.• 

••1t••,.••••• •1• •t•t•t1• ••>1te<t tttt• •••••t1tt1 

A'S MAES 
OU~ CUIDA~I dn snuch t vto SCU8 fllho" 

11ronselh11mos n Farinha Lacte• Clster, 
11nlt1• tt11mttnto comr~lt'l<• e Qut· pt• o i:t('\I 
•sn HMlo lnhrlro. nllo.<lo (l u1 11CllClda<le <10 
>eu preto, rh·n ll so. com u es lrangelraa. 
\' venda ena lc•t1n9 Ott mf'r('t1l\rltUI, ft\rnll' · 
• I; s e Orol!'nrlo>. 

1'<•011· amc1stru• nos depositar.os: 
BORGES. MARQUES .1'· C. Lt.• 

Rua .)'uco )3andeJra, 159 

Í MAQUiNÂsôf 'ÊSénÊvThi 
P. Novas e usadas. Reparações l 
i e reconstruções garantidas. ~ 
! Acessorios. J. Anão & e:, f 

Ltd.". R. f ANQUEIROS, 376, t 
: 2.º.-Tei. 3536 N. t 
~0$~~~~.e.ia~~~~·~·Q 



llm dos aoançados <lo teom idos teleNrofistas de campo11ha metendo um <los iro ai$ que tlt>rom a Nclorm ao .~l'111lr11po 

TODOS os 
COM grande exilo concluiu, no SI>' rtlng Club de 

Cascais, n disputa das 'facas de Honra e • a 
Taca Rugeronl. 

Do resultado geral deste 1omelo reunimos 
as seguintes classlllcocõcs: 

Nos Tocas de llonra, disputadas em ye11ile111en•.1 <lou
bl.:s, na mela final, o Grupo Noe• Turnbull-Lul)I Hlc
clar<ll venceu o 1.1tupo N. BramlJJe-0. l~osler por W. O., 
no final, N. TurnlJulJ e Rlcclordl venceram José Votda 
e Antonlo Casanovos por 6/3, ª/3, e(I, llcanuo detentores 
das tocas. 

:--a Tnca Rugoronl, disputada em oerlil.imen's sirigles 
efcctuaram-se os seguintes encontros: Noel Turnbult 
venceu F. Vasconcelos, porº'" º1~; Lul' Rlcclar 1 ven
ceu Frederico lhclro por 'r~. ~ro. 'hi Plnlo Coelho ven
ceu l.lramble por Gp, º14; José Voran venceu 1.ox por 
W O., Casanovus voncon Pinto Coelho por ºr•, 418, º1o: 
1.ulz Hlcclard 1 venceu Poster por º1" ºfa· 

Na melas finais Noel Turnbull venceu Rlcclordl 
por G11. 013 e José Verda vence Antonlo Casanovas por 
•1s. ºr·•· 

A final desta provo, Que devln ser jogada entro os 
sri;. Noel 'furnbull e Josf'i Verda, nllo se efectuou, do
vldo ao mau tempo e á. partida para Londres do Noel 
Turnbull. 

Com este torneio encerrou-se n temporada de t~nnis 
110 Sporting Club do Cascais, Que nllo 1leixarcmos de 
closslílcnr como tendo sido uma da- mais bolos monl
fostacõcs sportivas do verl\o de 19'.!'2. 

Das provas levadas a efello por Muele club distingui· 
mos o Campeonato lnternaclonnl, Que c nslllulu umn 
prova de sensação o que slwbollsa be111 a acção dos 
seus • rganlzadores. 

No 1·i11k do Bomllcn efectuou-so no domingo ulllmo 
mais um desafio do l111rliey, para a disputa do Campeo
nnto de Lisboa de primeiras categorias e da Tnca l.IS· 
boa Glnaslo Club. 

Defrontaram se o llockey Club de Portugal o o Sport 
Lisboa e Bemftca, dois conhecidos rivais e Que bom ri
vais foram no jogo que desenvoh·oram. 

O encontro terminou pela vlctorla do llockey, por 
1 n O, apezar do jogo violento ndoptudo pelos homens 
do Domflca que assim mais uma voz se confirmou ntlo 
sor o melhor. 

O arbitro marcou tantas penalidades que no nosso 
entender deveria ter parado o encontro e sido desclas
slflcado o Bemflca, que n&o deixaremos de censurar 
pela forma como se conduziu. 

Organlznda pelo Aleneu, Comercial de. Usboa: estava 
parn reallzur-se no passado dia 1ll uma prova n1l0Uca, 
o Campeonato de forca de 1 lsboo. 

Po1 ém circunstancias pertlculares A vida do clt1b, obri
garam-no a transferir e1>sa prova, para dezembro. pro
xlmo. 

Com um exilo surpreendente erectu11ram-· e. no cam .. 
t>O de jogos ele Sport Lisboa e Bemflca, es ftnols do 
Campeonato Militar, que, pela primeira vez, se organl· 
sou em Portugal. 

F.sta prova, que constltue a primeira manttcstnção 

"SPORTS" 
sporliv11 militar que, oficialmente, se realiza. cm Llshon 
obteve um verdadeiro sucesso. 

A asslstencla enchia complet mente as bancadas, 
onde se destacava o elemento feminino e o olemenlo 
militar, vendo·se no camarote central, as artlsllcas ta· 
casque se dlspularam e algumas das mais altas lndlvl· 
dualldodes milita res, como o sr. ministro da Guerra, o 
presidente da Fraternldndo Militar, general sr. Ferreira 
de Castro, o comandante da t.• divisão do exercito, ge
neral sr. rtoberto Bapllsta, coronel sr. o arte da Vel· 
ga, etc. 

O primeiro desaflo, final de 2.•• categorlo..'1, começou 
á hora Indicada. Defrontaram-se os grupos de Cavala· 
ria 2 e do llatalhão de Tolograflstas do Campanha. 

O jogo desonvolveu se sempre correctamcnte. obtendo 
ao fim cios 00 minutos, o 'l'olPgraflstos de Campanha 
uma brilhante vitoria por 4 bolas a 2. 

Logo a seguir, entraram no campo os grupos de 1.•• 
calt>gorlas, <1ue eram os /fa111s de Infantaria 1 e do Ba
lalhão de Telegraflstas de Campanha. 

A este ulllmo fallou-lhes alguns dos sous melhores 
elementos, que tiveram do ser substlluldos por jogado· 
res que já Unha tomado porto no desafio antecedente. 

O marcli decorreu sempre multo animado. cheio de 
fases de bom associatio1i que multo agradaram á. assls
tencla. 

Os dois tet111~f equilibravam-se sensivelmente; porém 
o grupo de Infantaria 1 conseguiu ser o venceuor pois 
marcou duus bolas, emquanto que o seu adversarlo só 
conseguiu uma. 

No llnol. o general sr. Ferreira de Castro, presidente 
da entidade organizadora do torneio, fez n entrega <las 
lacas nos capllães das éqtti71es vencedoras, prof<Tlndo 
uma pequena alocucão sobro o valor da prova. 

Com o mosmo Interesse que anteriormente, Jogaram
se, no Campo Grande, os desafios do 3. • dia do Cam· 
peonato do Lisboa de Foot-ball. 

Havia grande espectotlva pela reallzacllo do encontro 
Belenensei;-Sportlng, dois dos grupos quo maior nomo 
grangeoram no campeonato da ep ca passada, 

Com elello, qualquer dos leams, portou so A altura do 
seu nome o possarum-se os 00 minutos do Jogo sem que 
qualquc.- deles conseguisse as rõdes adversarias. 

Foi um bolo desafio 1 
Ante-ontem, tinha-se efectuado o 111atc/1 Intemaclo· 

nal-lmperlo, que nos deu outro empate por zero a zero. 
Decididamente, foi uma tarde esterU ' do a.• dla do 

campeonato 1 
t Dois desafios de quo resultaram dol , mpates, em 
que se não marcaram bolos! 

lia granclo entusiasmo pela reallzacão do ,matcll Lis
boa-Porto que se deve realizar amanhã, no Camilo 
Grande. 

O grupo de Lisboa promete-nos uma brilhante vitó
ria, tal é a esperança que nos deu o presencearml's os 
seus treinos. 

Está. u grupo bem constlluldo, que ha-de conc1ulstar 
as honras que merece. 

A. A. A. 
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~ t9- nnmlnito - N. Sr.• ''º Amparo. ~ 
~ 20 - S·1~11nolr1 r .. 1ra - S. l~ollx. ~ 
~ 21 - Tt1r1:n íulrn - \pre~unlac;·\o do N. Sr.•. ~ 
~ 22-Q.rnnn ruira -Santa Cocllla. "Z-_~ 
~ 2:J -QJinla r1•1ra - S C:I •mtl•ILe. I'/ 
~ 24 - ::il!X(ll rolrl\ - s. Jt) iO 1ln Cru1.. 
~ 2:, - S.ibo.Uo - ::ianln Catarina. ~ 
% ~ ~ ~ 
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MºNUS O\ SFM'N ' 
11!1 11 111111 11!111 11 ! 1 11 11 11 111 11111 11 

Domll1go 
AI Moço 

JJl/l' d lngleza, com 
/!Olntos fritos 

Ouos d porturmeza 
Cl1d 011 café 

Jantar 
Sopa de ome1/oas 

d off(orolo 
PnstC'ls de bacalhau 

Carne d" oaco astufada 
com cenouras d {Ta

menrra 
noto podre 

• 1•••••tttlllll llllllllt 

SezunJa feira 
Almoço 
Rubordo de peixe com 

orroa de r:omorao 
Couue {Tôr com 11101/10 

<I<' tomo/e 
Cnfe 011 clld 

lantar 
Puré da f(rtJo com ptJo 

tnrror/o 
Coalho tJe (rlcass! com 
batatas /ri/os e co1111-

melos 
Fet/do oerde d maTtre 

d'holPI 
Cocada d'ooos ...................... 

1erça feira 
Almoço 
nacat/1a11 cozido com 

fio/atas 
Espinafres ao natural 

Chd 011 co/4 
Jantar ' 
~opa de 11oscada d Pro

vançat 
Empa<la dl' peixe 

l/nq-110 est11fncln com 
salada de bererrabas 

1 1111~,~~~~!! 1 ~.~ /;!'~!'!~ .. 
Quarta telra 

Almoço' 
Sardinhas assadas com 

batatas co1udas 
Costeletas de carneiro, 

d Jardineira 
Cl1d 011 café 

Jantar 
Sopa de nabos 
Unr111odo frito 

Carne asnda d campo
ne•a, com CC'nOura~ e 

batatas 
/JQ/O real 

OS ~STOHES PINTADOS 

N1io ó nova csln ld6a, mas é umn das 
mais requlnla1lns. Estes •estMes vlLracs• 
s:io mnravllhns de c\lr, QUu poder11s;1munte 
co trlhue111 com sua pollcromla. 11urn a 
beleza da luz dentro do casa, u111a das coi
sas 11uo mnls pre cupa a mulher vcrdadel
ramcnlc arlli;la. 

Os tecidos mais pronrlos 
para este lrnhnlho, sAo a 
•mousselh1c• do seda o o 
pcrcal em lodos os tons 
clnros. o bom exilo d'o11te tra
balho, clepondo: prlmolro 
do conhoclmonto do tio e
nho, da pessoa c1uo o exe
cuta o da sua aoLIM10 
como colorlsta: segundo, 
da 11un 1 dado do tecido e 
das llnlns emprega,las. 

Este rntinlho ó rcllo 
n'um bastidor, como mos
tra a gravura. Deve ser 
primeiro plnlll<lo d'um 
lado, o só do ols do estar 
todo multo hcm sóco ó 
que se deve pintar egual
ruente do outro Indo. 

Procedondo assim, a 
lmllacuo de vitral ó por
fella. 

OS SACOS PARA AGUA 
QUgNTB 

Com a r.hogada das rrl
gldns nolles do Inverno 
entram ·na o relem da noite 
-os agraclavels compa-
nheiros-os >llCOs de bnrracha cheios de 
agua ciuonto, que nos l\quecem os oés e o 

• coroo enregelados. ~· rro 1u•·nte encontrar 
estraga.las ou pordl1las ns ro leias dt.1 ccau
lchouco em vollll d <t rolha, sem a Qual to
remos o d1>sngrndavol conlratemp > do s<>n
llr a cama molha1l11. Para remediar e.se 
mal o lmpe!llr a borracha de verter, corta· 
se uma rodilln do um s.tco velho e, na ralta 

~;·::·~:";'Q~/;i~";;/~; 'I 'Sexta feira I Sabad-:-1 
Mdos de vitela de /ri- Almoço Almoç«> 

cassd 
Oretosc()•fdos com mo- Atum coa/do com bata· !)obrada d m'da do 
lho da nzalta 11 vinagre tot 1 Porto 

Chd ou café Omelete ao natural ervllh'lS ao natural 
Jantar 1 Chd ou ca(d Chd ou ca/J 

Sopa d caçadora jan•-r Jantar 
Croquatas de Kallnha ..., 1 
Lombo de porco d la- Sopa de semula Sona de purd de tomate 
oradora, com salada de Fritos de cnmartJo o~tras d lm1Jerlal 
chlcorea e batotas em- Galln~a est11fflda com Rosbl/e com puré de 

poladas couve {Tôr 1 batata e couue /16r 
Doto real Pudim de amondoo Bolo real 

d'oslo, e CClmo remedlo lmocllnlo. porlom 
tlrnr-se duns ou lres rrnlolas corl11clW1 de 
umas uvas \'Olhas de gros~a r>ollca lngle
zn, c1ue so colocam umus por clmu das ou
lrns. 

Ainda temos uma outra manelm de ovl
lar quo so ponha de parto, como lnulll, 
um saco de borracha que vcrla, cm rosul· 
lado d'urua pequena racha ou buraco. 

Aqucce-so quasl 
até ao 1 uhro uma 
agulha 11u rnzer 
me a e com ola 
derrcl1:-~e u bor
racha om volta 
do burnco; apll
cu so com u moe
ma ngu lllll a tior
rnchu nmoloclda 
oor cima cio bu
raco.enchendo-o; 
clol xa-so esfriar, 
o sendo bom rel
la a operação, 
oblem·so o ma
gnl llco rcsullndo 
de mlo ter que 
comoor um saco 
novo. 

PARA TIRAR 
NODOAS D.R 

!ll.mno 
S'ío multo dltl

cols cio llrur es
tas nocJoas por
q uo. na mul<>r 
parte. os proces
sos lncllt:ados 1le· 
torlornm sempre 

o tecido a Que s'io apllcwlos. Mns M no
doas de rorr..i cedem racllm.inle ao s11guln
le trntnm.mto: doixe·so rurvor om agua, 
n'um lumol brando. um'\S rnlh'\S <lo bego
nla at•~ Sll ooter uma soluc1lo vortle es
cura. Doilxa-se esrrlar,., com osUl soluç1o 
osrroJam·sll as mane.ias, ü.ilx indo llcar o 
lecl1l' em >tlbldo n'ela, durante cinco ml
nul»s. P.1~sa·se üopols por agua llmpa e 
ox1>1}0-se o toi..:I lo ao :; >I. 

.su á. l)rlmúlra vez n'lo tirarmos o rosul
ta11.l dosoifuJo ti pruclso rel)llLlr. 

LIMPEZA OE, LOUÇA ]ElDE PJRCELANA 

A 'agua de sa.b\o' prelo ororeco um ox
colonto m.ilo para Llrnr as m 1'l<:h.1S robol· 
dos, o prlnclpa.lmente os vesll,flos 1los cor
pos gor11Jronto3. A.'s v!lzes 6 necssarlo re
correr ao vinagre rorle. 

Vir o correspond11,,·.1a.r11t0Uoa a 11sill.sacçt» 
na coluna 1 espectioa. 
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A OLOÉ 
(Ode as.•, L.0 l, de ::a::oracio ) 

Foges de mim, Cloé, qual cabritinho 
que por invios montes vai sózinho 

buscando a mãe aflita! 
Sem raz3;o teme as arvores e a aragem; 
e se a brisa perpassa pa folhagem 

e levemente a agita .•• 
ou lagartixa foge no silvado, 
ficam-lhe as pernas a tremer, coitado! 

treme-lhe o coração. 
Sou, porventura, alguma fera bruta 
que te devore? Eu não sou tigre, escuta, 

não sou nenhum leão. 
Mata a séde de amor que me devora! 
0' Cloé, deixa a tua mãe.: agora 

é tempo e ocasião ... 

Lu1z CALADO NUNES. 





~ [~~:~~!~; ~!!,~~~~·~· ;t~.~ 
Obrl~acõea . . . , , , • .. 1.u .:.:.~•U 
Fundo dt r eaena e amor· 

\laa~llo... . ... .. .. • • .. • • PPO.rror. 
l:.ICUdOI ,.,., " • • 1:i.:.4.:.:.Lil.l 

8tnv, 'EM T.l !'ROA. T'r opr lttar l1 C1 11 fa· 
b r lru Cio Prado, Mar11nal1 t i-ot.rtlr lnbo 
(TomtJr(.• J•t·no do t I aoal Clt ltrrntlu (Lou· 
6(1), 1" I' Mnlvr rAlbt'rt:OrJO·O· I tlho), IDI· 
taladM parn uma prudutlo anual dt ~mi· 
llJC>1·1 .... qullu• de rei ti t dl1ronelo do• 
n1aqulnl•n•oa mala •P• rftlcoadu• po r a • 
aun l111lu•trln. 1rm 1m Mruallo ~ ranelc 
yarlrtlndl d•• rn1wlg dt ocrlla, dP lo1pru· 
ailu e dr rm1Jrull10. 1 oma t rxHutu 1•ron· 
tnntrnlc rncuu" ndu pnr• fabrlro\l>fl ti· 
prclM•a de qunlourr qu11nllOodt de pape l 
ele u111qulnn tUUllou1 uu rtdond1 t d1 fõr· 
ma. l'c.111wce 11a1•t·I ao~ mnla 1n11u,,r tantt1 
J11roau t pu!Jllc•~lir• Pfrlt•dlc11 ou 1°1lz t 
e furnt·ct•l.lur11 ntlual\'l> Ou 01111 ID•POF· 
lanh·• tUll•l•ttnhltas t t mt•rt 1111,. 01cluOaf'a
J:.sc1uono& e t.f!/Os1.os: ll.'f, úA1 1!7fJ. run 
au 1'1mrtsu, S!UJ, I 01.10, 4fl, tutJ at 
PtJssos ftlt.nutl, {J/ .-t nd1 ro ~l• kit 1trallco 
em Lla!Juu e l'ur10:-Com1 t1nh1t1 /'1uao
N.• tele!.: Lisboa, 66{), Porto, li 7. 

LABORATORIO FENIX 
11

f:,te;;lment.J u suas excelen tes qua• 

1 1allsman da For mosura, P6 de arroz 
ontlança. Pasta Denflfrlc:a . Loção FE· 
NI><. p a r a o cabe/o. Pasta p ar a colorir 
e p ollr as unhas. Prrparado par a as n• 
l'VhU de b arba. 

IJ~. l'VSJ'I 0:- :-1':m l.ISb• •8- R. Augusta, 
ll88. 1'u Porlo-11. 81 de J aneiro, fM. 

Damião & e.ta 
Especialidade em fatos, vestidos 

e chapeus para crianças 
57, 1(. CJAR~tlT, 59 

LI BOA 

Telefone 2940 

A CURA 
DO 

HEMORROIDAL 
PE LA 

'' HODENSD,, 
Preparado sclenlifico alemlo recomendado 

por todos os med1cca 

Vende-se nas boas pharmaclas 
DEPOSITO GERAL 

•All OS, CAI l rn A tJ l.°' 
69, Rua do Carmo 

LISBOA 

Restaurant 
Bonjardim 

9, T. de Santo i4ntão, 11 

Jantues e ilmoçcs de mesa 
redrnda e per lista 

Um habilisslmo cozinheiro di
rige o mrgni ico serviço de 

cozinha 

Restaurant fortes 
13, Rua Nova da Trindade, 15 

'J elel. ne 448 4:. 

LISBOI\ 

SERVIÇO DE .m.SA REDONDA E LISTA 

AH q u l:. JJ\l\ 'I.ARES·CO?\CERTOS 

Underwood 



O 
pne Talllo tinha Ires filhas; Ana, a mol11 velha, 
de • ucm nunca se ralava na ramllla, Rol'a, de 
de1oho anl's e Clara, Que acobava de comolelar 
Quinze 11rlmeverus. 

O pao Tollle, \luvo de ha multo, mestre mecanlco 
n'uma dos ollclnns da rahrlca de bot(lcs de t.I. Lebru
menl; cm um hom homem, mullo consldetndo, multo 
sol!rlo, um ve1claclclro tipo de operarlo cx1:mvlar. Vh·la 
na rua de Angoulême, no J-lavre. 

Quando a lllha m11ls velha, Ana Tnlllo, um dla 
fugiu t11i ros11. o velho encolerlsou-sc e onaca~·ou desan
car o se1luctor, um prlnaclro cnb:clro de mulor loja de 
modas do cltlodo. Depois disseram-lho <1uo n requena 
nf o era nenhuma tola e Que pelo contrario vh·ln agora 
mullo bem t·om um juiz tio lrlbunul tio comc1t10, o sr. 
Dubols. homem scrlu que o devia estimar buslante. E 
o patt lSlnva vc1 rcllumenle sallsrelto. 

1n1erc11suva-o por1im mullo a nova vida da pequena 
e pergunlnvu o todas as amll(as 11:\ filha que a lum visi
tar, e Ro eln se enconlrova salisrclln e rellz; e quando 
lhe dt>t:Cre' lum os n10,·c1s de bon1 gosto ccim que i:e li
nha lnslalaclo, os vasos de cô1<•s Fohre os cl .onalnts, 
Quadros 1•eh1s parcdt·S, reloglus magnlllc1 s e 1a1·eles 
por lodos os quartos; o velho sorriu· se. contente. E ha 
trinta 11nos que elo lrabalhavn para amontoar uns po
bres scl11 rnll rruncos. A ra11arJga n&o em lola nenhun1a, 
no llm de contas. 

Orn um11 mnnl11l. o filho do Touchard, lannelro esta
bl'lrclde• no rumlo ela ru11, velo-li.e pedir a mAo de Rosa. 
O cun1(•llo do velho cxtrcmeccu cl'alcg1111. Os Tourhnrds 
erom ricos o co11slt1eratl<..s. Decltlltlamcnlo era arorlu
na1to com 11s Sl:aii nlhos. 

Marcou·se o dia tio c11samento e resolveu· se que fosi;e 
do r!ltrontlo. O jantnr havia lle ser du<lo no rcs1n11ron1e 
du .Josn, rm !'ol11l-Allrl•l'se. Havia de cuslor bom dl
n helro. mns um 1tla nAo Silo <lias. co'os dhthos ... 

U111n munhlí, quando o velho Tnllle p1 ln<·ll'lnva a al
mo~·ar, entre as suas duas filhas, n 11orta olu lu·se brus
cnmenle e Ana al'nrec1·u. Vinha n'umn dollcllC• brl
lhnnle, os dedos scmr:idos de aneis o chapcu tlc• gr11n
d1111 ptunJRs. J::i;111v11 vertludcirnmcnle galante a ru11111 lga. 
Sallou 110 pCS\'.O('O do pae que nrn1 lt•v11 11.• n11•0 1•nra ar
Ucu lur u 0111 pulovrn, depois caiu choroml ng11n1lo nos l•ra· 
oos elos lr111lls o em i>cguldo, enxu1mmlo os olhos 11Nllu 
mAli< um prnlo pnrn ulmn(·ar t~mlwm !'nlro 101111 n fnml• 
Jla. n'1:sla ,·ez o 1 ª" 'ful lhl enternrc·1·u-i;o al(· 1i!I lng1 ln111s 
e repetiu m111t11s vezes: • - Está h• m, 11equcnn, está 
bem ... está b<'m ... •-Eln nllo qucrln c1uc 11 resta 110 
c111<nmrn10 de nORa se rcallsoi:sc cm Sulnl-Atlrcsse ; nf o 
dr!'ej1l\'O semc11111111c Cl'l~11, não. ncvla-so rn~cr t•m cosa 
d'cla e nllo l'Ubllt\'ll cllnhciJo algllm ao papA. Tudo so 
arranj11rla. ludo i:;crlo 1 epul11do; ela se encanegava de 
prepa111r n fri;1n o melhor J•O!'Sivel. 

E o vt•ll10 só dizia: • - Ei:tá bt>m, pequena, mullo 
b<'m, multo brm 1 . .. • - t.lni: ,·elo·lhe um escrupulo. Os 
Touchnrds csln1 lnm por Isso? Rosa, a noiva, suroreen
dlda um pouco, perguntou: 
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- Ora porQuo motivo não hão de crer? Eu me encar
rego do ra111r n'lssu a Filipe. 

EfrctlYBmente fnl<lU·ll e n'ei:se me~mo dia e ele con· 
corclou. O roe e ml!e Tou1·ha1d 1Ja1c1am os mll<ls de 
contentes por orrnnjarcm um lJelo juntar que eles não 
leriam de pagar, E tllzlum : 

- Jslo voe ías mil maruvllhas, porQue o velbo Dubols 
nacla cm dlnlrcll'o. 

Eles mcrn10 pcl)lrom por llm permlssAo para rom· ldar 
a coslnhelrn dos vlsh.hos do p1 lmelro anelar, Mlle Fio· 
rence. nlUllO dos rcln<:õcs ela casa, Ana en1 ludo cc•n• 
senUu. E o co11un1onlo Jlcou marcado para a ulllma 
terça-feira do ruez. --

• . . 
Derols <las rormalldndes do mairi~ e da cerimonia re

ligiosa. dirigiram-se tnclos J ara cei:a de Ana. Os Tnlllcs 
co'nvlda1 om. 1 or seu latlo, um "elho primo, M. Sau\'e
tanln, homem todo lllornro. mullo rerlmt1nloi;o, de quem 
esperavam a hcran(·a, e urua velha tia. Mmo Lomon
dols. 

M. Sauvetonln rnl !le11lgnodo parn oferecer o breco a 
Ana. E este 1111r rol julgudo o ruais lmpo1tante o o urnis 
dlsllnclo ela soclednclt'. 

Chegados ti 11orl8, Ann deixou lmeclla1amenle o hrnco 
do seu cornllwlro e correu. nn frente de todos, dizendo: 

- «\'ou lntllrnr-11.es o cominho.• 
E suhlu a es<'udn, n'um i<alto, emQunnto a prorlssno 

dos <'On\'ldaclos srguln h'nlamenle. Abrindo n porln ele 
par em rnr, 11f111\lou·FC um pouco porn deixar 1111si:nr 
toda aquelu 8l'llle Ctlle estendia a cahe(·o olhando pura 
os cunt<•s, n'uma edmlra('ão bu1gueza por lodo uqucle 
luxo mls1e1 loso. 

Como a su ln do jantar era demai<lndo pequeno, pôz·se 
a mrsa ao <·entro 110 sal li o, una 1 estauranle ,·lslnho ha
Yla ror cchlo n maior pai te dos 1aJl.eres e ai: g111rarns 
cheios de ,·lnho rell1zl11m tocadas por um rulo <lu sol 
Que pcnrtrova J or uma jant·Jn JtTOxlma. 

As scr.horns cn1ror11m INhas no q11a110 de dormir o a 
fim ele mcll.or rlcn1 e111 A ,·onlndc, llruvnm os ch111>E'uS 
e culdnvum um 1 ouco do coh1•Jo, ao espelho, t•mquanlo 
o pae T11uchnr<l lle p(l, á entrada da 1 orla, 1 li-c11Va o 
oll.o, n111lll'loso, parn o grnncle leito baixo e t11r1-to ou 
troc&\'U C'Olll o f.(1'11110 dos homens nu ks dlloi- gnlho
fclros. 1-lns o poc Tulllc, 1111..lto digno, olhavn com or
gulho Intimo toda a es111e1.clida mobllla da 111rn filha e 
d'um Indo 1 ora outro, ele ('hnpeu na mão, lnvcntullava 
com o olhar oi; obja•tos ele gosto. 

Ann ln e vinha, corrln e 1h va ordl'M, nrrci:Fnnelo o 
come(·o da r<>sln: e <·ml:m 111•11receu á enlratla da sala 
de Jonlor defizuarncrlcln, g1 llando: 

- \'amos a h;to, ní o se dt·morem. 
RMa e o seu mnrl1lo, c•nlo\·adob pela cintura, ahraca

vam-se aos c·nn1os. t.I. Sno,·c·lanln Sl'gula Anu com os 
olhC'IS, perseguido 1 or esse ardor que esph:aca ui; ho
mens, mesmo velhos e feios, junto das mulhe. cs ga• 
lantes. 
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Todos se sentaram e o Jantar principiou ontAo. Os 

paes dos noivos ocupavam um dos lados da mesa o ou
tros con,ldados o lado oposto; !llme Toucharcl presidia 
â dlrella e a noiva presl1.la a esQuorcla. Ana ocupava-se 
do lodos, enchendo os copos qhe se esgotavam e os 
pratos que Iam llcando vastos. Um certo acanhamento 
respeitoso cm rrcnte da magn!Ocencla de lodo o serviço 
do Janlnr paralisa''ª um pouco os convivas mais ox
panslvos. Comia-se bem, mas nno h1wla aquela Hlegrla 
Que é usual em lodas as bodas. Sonlln-so uma almos· 
fora cio multa dlsllnção e Isso lnllmlduv11 a maior parle. 
A lltmo. Touchard, pouco <lada a trlslozas, lratou de 
fazer reanimar n situação; e como so eslava no cfrsserl, 
ola gritou d'ulto : 

- 11111po onUlo ! cnnla-nos alguma cols11. 
O sou tllho Unha a rama de possuir uma das melho· 

res vozes do llavre. Mas o noivo ergueu-se um pouco. 
sorrindo o voltou-se por dellcadoza para !lua cunhada, 
procurandn alguma coisa grave e cle1·onk cm harmonia 
com a s1•rlcdade do Jantar. Ana, com um ar contente, 
recostou so na cadeira para escutar. Todos os rostos em 
volla, esporavam, vagamente sorrindo. 

O cantor anunciou o Pão ,'10/dilo 1• eslenckndo o braço 
dlr••llo, o Que lhe tez subir n gola da <'nRatn, no ncsco· 
co. comecou: 

1111 11111 pilo ·souto que na terra /Jrota 
R<'llO<fo aos poucos co'o o suor </(> rosto. 
Pilo <lo lrnl>n/110/ que all111eutn os 110/Jrt'.• 
f)il· llOS /Jl/;'or, COllSO/Oçdo e /(0$/(), 
Alas outro e.rlSte q11e a 111(0111/a 11111assa 
/:'o /11femo serve descor(l(/n11umti' .. 
No 1ulo do crime 11ão toqueis, meus //filos 1 bl;; 
E' pdo maldito que envelll!llO a /{ente. 

( Todn a mesa aplaudiu rrenellcomentc. O pao Touchard 
doclarou Quo era mullo locante; o .M. Eauvolanln mur· 
murou enlro os dentes: • - Mui lo bem mullo bem_> 
- emquanlo a velha tia Lamondols enxugava os olhos 
no guardanapo, como,'lda. 

Mas o noivo anunciou o segundo wupitl 1• rccomu
çou com energia: 
Socorro ao po/Jre que curvado d' anos 
Pede a quem posso piedosa eMllofa, 
Ttlstes oel1tl111tos que a desgrero 
CSlll0/{0 
A carlda<le o proprlo Deus couso/a. 
Mas 111111cn o obreiro preguiçoso '' 
muu 
A mdo 11sfm1dn nv1ftndoram1111to. 
B' pdo <lo crime/ Nao toqueis,{ 
m•us /llf1os 
B' pao 11wl<11to que e11ve11eno (bis 
a 8ente 1 

Todos, al~ o:, pruprlos crl11t101> 
quo scrvlnm á mesa, acompu· 
nhavam o c1)ro final. As vozes 
agudas das mulheres dcslacn
vnm-so nntrc o tom rorll• •la vo1. 
dos h?mens. 

Casa Adão 
caf és, licores, champagnes, 

vinhos do Porto 
e da Madeira da antiga casa 

Ferreirinba da Regoa 
e F. F. Ferraz & C. ª L.Cla 

PREÇOS SEM COMPETENCIA 

.Coja e atma~em 

76. Rua dos Retrozeiros, 78 e 76. 2.0 

escrilotio 

Pua Augusta, 70. 3.0 

A lia o n noivo <'horavam em silencio. O pau Tallle 
assoou-se com um ruldo do trombone e o pao Touchnrd 
fazia camp11sso com um pilo lnlelro, ~slon1londo o braço 
alé ao mulo dn mesa. A coslnhelra convidada. !'.filo. 
Floronce, deixava cair grossas lagrlmas mudas sobre o 
prato. M. Sauvotanln exclamou, no melo d1L omoçlto 
geral: 

- Ora a[ leem colsns sensatas, bem dlfercnlos diu: 
que estamos costumados a ouvir.• 

Anil, lambem comovida, atirava beijos a sua lrmll. 
nas pontas dos dedos, Indicando-lhe o noivo, como pan\ 
follcllal-a. 

Porém o ctmlor, omhrlagado polo sucesso, continuou: 

Gentil croonça, costJJralra, escuta I 
Nao sff(as 111111ca as sed11cç<Jes do 1111md<>, 
0111•1' os conselflos de teus paes nmlflOS 
Porque a d<!sonrn <' 11m lodaçal prof11ndo 
Todo l'SS<! luxo que te embr/fltra e vls<o 
Em si con/~111 a podrlddo fremente. 
No pao do t>/c/o 11110 toqueis, meus //lhos 1 bl 
E' pdo maldito que envl'neno a gente. R 

Jllas só os dois criados o o pae Touchanl 11compan1tu
vam o estribilho. Ann, tod11 pall<la. linha baixado os 
olhos. O noivo olhnvn <im volta. embarnçado, sem com
preender n causa d'esta frieza suhl ta. 111. Sauvclanln 
declarou grovomonlo para salvar a sltuaçllo Quo • - o 
ulltmo coupfol orn multo rorle.1 O pao Talllo, vormolho 
como um plmonltlo, dirigia olhares torozos para Lodos 
os lados. 

Poróm Ana linha os olhos cheios de lainlmns, disso 
partL os crl11dos com uma V07, molhada de mulhor que 
chora: 

- Tragam o chnmpai;ne 1 
E Ioda uma alcgrla vl\•a principiou a agllar os con

vidados, tornando os cnras radiosas d'um conlontamen
lo subllo. O pae Touch11rd, que na<la llnhn \•lslo u nada 
linha rompreendldo, brandia sempre como uma halnla 
dE' maestro um pedaço enorm& de piio, lrnulcando: 

No pao do oleio 11 ·o tf>qurls. meus 
/ilhôs 
E' Ptlo mn/<11/Q q11e 1•n11e11e11a a 
{{Cflfe. 

E lodas as pessoas om volLa 
ela mesa, electrlsadas pola apu
rlçl'lo das garrafas cio champa
gne, repetiam n'um rutdo for· 
mldavel: 

No pdo do oleio ndo l<1q1wls, m•us 
/illtos 
lf' pao maldito Qll<' envenenu a 
gente. 

(De Guv OE M·\lJPASSANT.) 

Barreto & Gonçalves 
JOALHEIROS 

17, R. EUGENlu DOS SANTOS, 17 

Queiram V. Ex."' vir admirar o esplendl· 
do sorlunenlo em jo•a::,, pedras preciosa$ 
e pratas arllslicas. 

Trn . -. . . 
Co111pr11111 pt!lo melhor preço, ouro, 
prata, piai/na, pedras e /o/u "''" 

tlgas 

Gotas Divinas 
E flor de Oro, produtos ideaes, para tornar 

o cabelo na sua côr primitiva. Penteadora a 
Madrilena,, R. Diario de Noticias, 41, qc. 
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OS NOVOS HOSPEDES DO CATTETE 

O Palacio 
do Catte

te está, até cer
to ponto, para 
o Brasil, como 

de que a gran
de nação sul
a me rica na 
muito ha que 
esperar no sen-
tido do seu ma
ximo desenvol
vimento e 
prosperidade. 

Moço ainda, 
mas tendo a 
abonar-lhe as 
altas qualida
des de estadis
ta a gerencia 
do Estado na· 
tal, o de Minas 
Geraes, na qua-

a Casa Branca 
para a Ameri
ca do Norte. 
Republicas, 
ambas presi
dencialistas, 
nos palacios 
presidenciaes 
de cada uma 
se discutem e 
se resolvem os 
mais altos pro
blemas do Es
tado. Não é 
pois, rigorosa
mente, apenas 
o r.espectivo 
Chefe que ha
bita esses pala
cios, é· o Poder 
Executivo. Por 
«novos 1 hospe
des do Cattete• 
eu tender-se
ba, portanto, 
não só o sr. dr. 
Artur Bernar
des, novo Pre
sidente da Re
publica Brasi· 
leira, como to· 
dos quantos 
com ele cons
tituem o refe
rido poder, em· 
bora de facto 

DJI. ES1'ACIO CO/ilfBRA 

, lidade de go
vernador, ge
rencia que aca
ba de deixar, 
o sr. dr. Artur 
Bernardes é, 
mais que uma 
esperança, 
uma garantia 
de governo in
teligente, mo
ralisador e de 
largas iniciati
vas. Tendo-se 
cercado de 
gente relativa
mente moça, 
como ele, os 
ministros que 
o secundarão 
possuem todos 
um passado 
que não menos 

Vice-7m1sid~nle da Republica Bra.tileiro 

lá não habitem, ou sejam o Vice-Presidente, no 
impedimento do Presidente, e os ministros. E 
ainda, em relação á capital da Republica, o 
Prefeito da cidade e o Chefe da policia, que 
são outros verdadeiros ministros, dada a impor
tancia dos cargos que exercem, o secretario da 
Presidencia, etc. 

Como se sabe, realisou-se, no dia 15 do cor
rente, com o costumado cerimonial· protocolar, 
a posse do novo Chefe de Estado brasileiro, 
que organisou o seu governo nas condições 
mais promissoras d'uma gerencia governativa 

os abona. Citaremos, como exemplo, pois que 
o espaço não nos permite referir-nos indivi
dualmente a cada um, o da Ju~tiça, sr. dr. 
João Luiz Alves, que, seu secretario das finan
ças no governo de Minas, foi, já ali, um dos 
mais esforçados e zelosos colaboradores de sua 
ex.8. Sendo não menos de citar, entre os atuaes 
auxiliares do sr. dr. Artur Bernardes, o sr. dr. 
Carlos Sampaio o qual, em contrario das no
ticias que correram, se manterá no cargo de 
Prefeito da Capital Federal, e o sr. dr. Àure
lino Leal que, como Chefe da Policia, já, em 



. alaclo 

do Cattete 

anterior situação presiden
cial, deu as mais cabaes pro
vas da sua competencía. 

Frisando todas estas cir
cunstancias favoraveis, res
ta-nos expressar os nossos vo
tos por que a acção governa
tiva do sr. dr. Artur Bernar
des se exerça em condições 
de exceder, ainda, quanto de 
bom ha a esperar d'ela. Por 
muito que seja, eis o menor 
bem que desejamos a esse, 
por excelencía, paiz amigo 
que é o Brasil. 

1-Dr. Sampaio V/dai, ministro da 
Fa•enda; 2-Dr. Jodo llli• Aloes, da 
Justiça; J - Dr. Francisco de Sd, da 
Vlaçdo; 1 -Dr. Miguel CaJmon, da 
Agrlcllltura; 5 - Dr. Follx Pacl1oco1 das Relaçôes E.>:terlores; 6 - Alm1· 
rante Alexandrino d''Alencar, da Ma
rinha; 1-Dr. Allrel/no leal, Cheio 
tta Pollcla: 8- Dr. Carlos Sampaio, 

Prefeito da Capital Federal 



O DIA DO BRASIL: ComemoraÇao do 15 de novembro, em Portugal 

Ut V•.,.-

Manifesalçál> popular, em frenú dti ~ da Em'1aizada dti Brasil em Lisboa, por ocasião da 4$J(J{Jtm dti imponenliJSitilQ c;irt.ijo cioico de hom~nagea• á nação brasileira 



O ANIVERSARIO DO ARMISTICIO 

Ao alto (lado esquerdo)-0 •r. mlnlMro da l"ronça ~ olgumu da~ peasoos que o rorom cumprimentar t\ legaçào; (lado dt
rello)-A placa de howenaaem aos francezea e porlu~uczt•s morló8 110 guerra. existente no 11alaclo da Jegacâo, Junto à QUbl 

"'ª'' Ulllli v~z furam deposlkl nGres 
,.o centro-J>olS frllPOS Oe g~nlls atUOb8 da tbCole Fraoçatse" onoe a data lambem fol·comemorada 

Em baixo-.1-'arle da u11111cncta t\ rece11çlu dos ara. ministros da Jlelglca_;. . 



Quem é a dama mascarada? 
Quem é o cavalheiro caracterisado? 

O concurso que a flustração Pm·t"91uza Inaugura hoje. na~ suns pa1;lnns, niio l'lrurcc') 
complicação elo esoeclo alguma, recomend:rndo-s.i, pro,·1samonw. pela sua 
nagrante slmpllclrladc. 

Em c ida numero d'oste rwig'lzine s'llri'lo dois rostos ou m'l<icarn : um remi nino 
(actrl;: portugueza), com úmp, e outro masculino (Polltlco portugue ), caracterlsado. 

Trata-se de descobrir c;uem edLá por tra1, do loiip o tia carnct<Jrldação o Je nos enviar 
os rcspecUvos nomes corlos ... oi1 errados. 

A remessa poderá fazer-se 001· mel'l d'um slmPle;; bllllele p)slal en lereça1lo A 
-«ll1'Stração Portt1(}1Mza-Ruo. do SúCulo-Llsboa• e contendo, na parte deslln 1d'l. á eorres· 
pondencla, apenas os seguintes dizeres: -1 

- 1 Concurso das Masc1ras Misteriosas 1 
c/lustraçlio• n.•........ de (Data) 

I Nome da actrlz .................. .. 
Nome do polltlco . . .. . . .. . .......... . 

1 

Assinatura do remetente ............ . 
Rcs/dcnc/a do remetente . . . . . . . . . . . . ] 

Sendo relta a remossa om carta, deverá est'l. conter, lnlorlo ·monlc'. os mesmos cllzeres 
e·tamhem no alto do sobresorlLo, bom leglvels, as palavrns: CO~CUHSO DAS lll \SCARAS 
MISTERIOSAS. 

Estas cartas ou postaes roceberllo um numero de ordem, ao rlarom entrada nos nossos 
escl'ltorlos, numero que garnnUrá. prlt>rldaclo na adJudlcaclío dos premlos. na hlpotese de 
haver mais de uma pessoa com dlrolto a elos, em relação a cada um dos casos do con
curso, os quaes serllo tres: 

t.• Reconhecimento de todas as mascaras: 
2.• Reconh iclmenlo apenas das mascaras remlnlnas; 
3.º Reconheclmenlo apenas das mascara- masculinas. 

Assim, ao prin~iro concorrente que enviar tOOa$ as 1'd.fp-Of'<U clll'lfl.f cl\1.erA o t.• premlo~ 
ao primeiro que enviar certas lOllas as r~pos'As rela1ivas ás m"'rca1·a.r (eminiMs o 2.º premlo; 
ao primeiro que enviar certas loclas as 1·esposuu reláUoas ás """' ' 
ca1·as 111wc11linas, o 3.0 premío. 

A resposta certa, de cada carta ou postil, será contada, 
mesmo quando acompanhada de outra errada. 

Para a entrega dos premlos exlglr-se-ha apenas a-assinatura 
de quem os reclamar, a qual devel'á conrerir com ã das cartas 
011 postaes. Recomenda-se, por Isso, mantel-as 
sempre eguaeP, para não dar logar a duvi
das. 

Ainda no sentido de stmpllOcar tudo, o-mals 
posslvel, por egual se recomenda que as cartas 
ou postaes nada mais C<'nlenham, absolutamen
te, que as Indicações acima podidas. 

-Para cada caso do concurso haverA um va
lioso premio, os quaes descreveremos n•um dos 
proxl mns numeros. 

O concurso abrangerá 10 numeros da Iltull'a
çiw, ou sejam 20 mascaras (10 remi ninas e 10 mas
culinas), fazendo-se a entrega dos premlos um 
mez depois de encerrado, a fim de dar tempo á. chegada das 
respostas da provlncla e das Ilhas adjacentes. 

Isto explicado, resta a unlca parte clll1oll do concurso, 
que consideramos aberto desde Já.. ou s11Ja decifrar: 

Quem é a dama mascarada? 
Quem é o cavalheiro caracterisado? 



A PROPOSITO DE UM. LIVRO RECENTE 

A flg-ur a, 
quasl es· 
11 uec Ida, 

do notnvcl pin
tor porluguez 
Dnmln11:os An
tonlo Soquelra 
quo

1 
depois dos 

tra 'alhos, Já 
anllgos, do 
mnrquoz de 
Sousa llolstoln 
(1S741 o do sr. 
J oaqulm de 
Vnsconcelos 
(188:.!), nfl o tor
ná.ra a ser trn
talla, CXCCPCÃO 
feita do alii:uns 
llitulros artigos 
do rcvl~tllt\, tor
nou, felizmen
te, a lntorcssar 
os nossos nma
dorcs o crlllcos 
artlstlcos e a 
sua vida artls· 
tlcn passou a 
ser divulgada 
nos seus mais 
lnUmos porme
norl's. lia pou
<:o tempo apa
receu o livro 
Oot11ill!}OJ Âll'O· 
nio d.i Sequeil'a 
'1111 /ta/Ui, do ra
lecldo dr. Joa
quim Martins 
Tel xel ra de 
Corvlllho, onde 
aqucl111•aclont.e 
Investigador 
reuniu o co
mrntou a lnlo
r e ss unto cor
respondencla 
de Sequeira, 
quondo este estava em Roma, com o guarda-Joias João 
Antonlo Pinto da Silva, que mulla luz trouxe para a 
blogralla de Sequeira e, para breve, se anuncia um 
T10vo trabalho sobre a estada do pintor no palz da artei 
dcvltlo ao sr. dr. Vlrg1Jlo Correia, que para esse fim ro 
áquele palz colber Importantes documentos. 

Porem o trabalho 11 que de~eJamos rorerlr-nos, mais 
demoradamente é o do sr. dr. Xavier da Costa, medico 
ortalmologlsla bem conhecido, dlsllncto e culto ama
dor da arte pa1r1a, que, ha dias, se ostenta nas mon
tras das livrarias na sua slmpl s mas elegante, apre
sentn('Ao exterior, e que se Intitula: A 111ortd de Cam()es 
- quadl'O cio pir1tor D<>mingos A11I011io de Sequeil'a. 

E' em volLa deste quadro que gira o mencionado li· 
"vro. 

O sr. dr. Xavier da Costa, partindo da exlstencla, na 
sua coleçllo, de um p1ecl• so eslioço para aQuela tela e 
de um outro esboço pertencente ao sr. dr. Relielo Va
lente, conJectura como ele d veria ser, dá.-nos uma 
descrlcllo vivida da expoi;lção do Louvre, em i824, na 
qual o quadro Ogurou de uma forma tilo brilhante, que 
mereceu - racto digno de especial atençAo - a medalha 
de oiro, que ao nosso ullsta rol dada por Carlos X (es
tando. scg1Jndo parece provavel, pre>ente Suouelra no 
celebre qu. dro de Helro, que representa a distribui
ção dos Nemlos)l refere o exlllo do pintor, motivado 
por questlles pol llcas, dur8J'}te o qual pintou, em Pa
ris, em pouco tempo o rererldo quadro, em qu , evl
dcnl1>nien1e, se Inspirou Garrett para compõr o seu DOO· 
ma Ca11w~s. o !lnalmenlo mostra (IUal rol o destino do 
quadro que, segundo crê. rol del'truldo no lncendlo e 
pllh111tem no palaclo das Tulberlns dur nte a revolução 
de 1848. • 

A ellto simples lnd1ca~o do sumario dos capltulos, 
Juntem-se ••S numerosas e lnodltas cltnçllés por lodo o 
volume, a biografia das prlnclpaes personagens com 
.quem Sequeira mais ou menos esteve relar.101.ado, re
ferencias aos seus blograros, noticias acêrca da sua 
tamllla/ entre elas a lnedlta da exlstencla de uma se
gunda Ilha, não mencionada em nenhum auctor. ades
crlçllo das lllog1 aftas e gravuras feitas pelos artistas, 
blograOa dos hlstorlograros do Salon de 1824, relações 
entro o Sequeira e os Marialvas que~ o autor d1ivldamen
te esclarece, numerosas transcrlcoes de Importantes 

documentos a 
elo referentes, 
e spcclalmente, 
das crlll cas 
que, na epoca 
salram acôrca 
do quadro ox
tracl• s da Inte
ressante cor
res p o n cJ oncla 
lnéd lla de Se
queira com o 
seu cunhado 
Verde, em que 
o pintor conllr
ma a · elevada 
recomponsa re· 
ceblda pela 
apresentação 
do seu Camões, 
etc., terúo, as· 
sim, os nossos 
lellore11, feito 
uma pallda 
ldola do alto 
valor e do gran
de 1 n loresse 
d 1:sta lmpor
tunte obra do 
sr. dr. Xavier 
da Costa, que 
vem esclarecer, 
recllllcar o am· 
Dllar os nossos 
conhecimentos 
sobro Domin
gos Anlonlo 
de Sequeira. 

O volume é 
enriquecido de 
multas estam
pas de dese
nhos do Soouel
ra o de repro
d uçõos dos s~us 
autograros e de 
outros doeu· 
m enlos va· 

llosos, tudo primorosamente executado. o que acres
centa alnda mais o Interesse que a sua leitura nos cau
sa, tanto mais que o sr. dr. Xavier da Costa t m um es
lllo facll, agradavel e atraente. 

Uma obsorvaçt\o nos permlUmos de razer como gar
relteano lncansavel, acêrca das relações de Sequeira 
com Garrett. 

Segundo anrma Gomes de Amorim, Ganelt só viu o 
quadro depois de concluldo o poema e antes disso não 
conhecia o pintor. • 

O sr. X1<vlor da Costa demonstra, claramente, que 88· 
slm não foi, m s que o poeta se ln11plrou na obra do 
pln'or e que já o .conhecia em Lisboa, antes do oxlllo. 
Como conllrma..;4o .deste ulllmo racto Cifremos que, ha 
dias, nos manuscritos do Garrett, exl.stenles em poder 
do nosso amigo o sr. Cunha e ·Cosla'(Plcôa>), encontrá
mos no lndlce do um dos volumes a Indicação da se
guinte composição garrelt'lana: Ao sr. Sequeira tirando 
oJ 1·etratos dos 1·eo1me1·ado1·u da pal1'ia, que, lnr~olzmente, 
nAo existe no volume por lhe terem sido cortadas as 
folbus respecllvae. Com· se sabe Sequeira desenhou os 
retrai s dos h· roes dll tevolução de 1820, alguns dos 
quaes estúo lntldllos, na sala Sequeira do Museu Nacio
nal de Arte Antiga, mas outros foram gravados por Quei
roz em 1821. Da exlt1tencla daquela p .. esla se pó<le 1nre
rlr, que, como nllo podia deixar de ser, atendendo ás 
!<telas pollllcas de ambos, Garrett conheceu Se11uelra e 
com ele conviveu mull.o antes de Ct:lto o quadro. 

Concluímos esta ligeira ... present.açJ!o do novo livro, 
relicitando o nosso bom a lgo pelo Sl'U belo trabalho, 
ha tanto tempo esperado com o maior Interesso. Interesse 

·que, com a sua lei~ ura, ainda mais se amplificou. Como 
llustracúo Juntamos a reproduçílo de um retrato de Anto
nio Cavall ur.I (i7;2.11759) qne, eni Roma, foi mostro de Se
queira, retrnlo quo 1:>ossulmos·e que, provavelmente é o 
proprlo relto pelo nosso artista, a que se refere o mar
quez de Sousa llolsteln: •Sequeira, pouco tempo de ols 
da sua che1mda tevo nollr,las do t leclmento do Cavalucl. 
Uma sua carta do 2:i de dezembro de t795 á sr.• Come!!, 
dlr. que vai razor o retrato do seu mestre, cuJa morte de
Jl.lora, este rt>lralo pertence ao sr. COnbelbelro Flganlàre, 
digno dll'ector goraldasccretarladosncgocios estrangei
ros. 

Hem'iqtu de Campos Ferreira Lima. 
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Homenagem da Guarda Republicana aos aviadores 

O ar. Presidente da R~pub'tea aa1t1ttne10 ás futu 
realte&das no dia 11, no Ouarttl do Carmo, do uma Ja· 
neta da parada do mesmo quartel. O ar. dr. Antonto 
Jo16 d"AJmelda com oa aviadores Gago Coutinho e S&· 

cadura Cabral 

o ar. Antonto Joa6 d'Almelda com 01 1r1. pre1ldente do 
mtntaterto e comandante da Guarda Republicana 

1. lia nela da Guarda Rt pullUcana u:ecutando a Portv1u.11a perante o Cbete do Z.tado, 01 &Tlad!orea, 01 ar1. pnoaldente do 
mtntaterto • mt11111ro1 da auerra. llnançaa e 111.uuçlo e numero101 conYldadoa, e11tre 01 quau multu aenboru 



o ar. Pfftldento dA Rei>ubllca dt•cerrando, no Ola i8, no Centro da t\TJaolo 
M.arlllma. o monume~\O e"&neworauvo da u·aveula aerea 

Drt:mon .. trac6ff 4• e.mm.a d• balo· 
neta. por m&rtnbelroa da At'mada. na 
te•<& •o 411• ,._ "° Ju41aa Zol>lol1C4. 

una loternNnte fNO da dl1puta a.a T•c& Brllt1to Mapo. no 8t&dJum dt Ll1boa 

.t.1 :buldtlru do Rob1rl0 IHM. do AU...-1 •do Cllroollfo Aro•Jo. condecor&d.N, 'P4IO r..bete 
CIO Dl.&4.o. ao U•UO u. ATl&Çio MarlUIDa 

J l 
•• J . " 1 

b.erdd0t. oor uplnl1~•d• ~artaba. no mub'o 
d.e eontt.a. por ocaalio da tett& no 1&1'41• 

Zoo)Qtlco 



CASA O 
NASCE 

CAcoco~ 
DEMO\ no nosso penulttmo 

numero, a totogra6a · da 
casa onde nasceu, em Ce
lorlco da l3elra, Sacadora 

Cabral. Damos, hoje, aquela on· 
de tambem viu a luz d' dia, o 
seu companheiro de gloria, Gago 
Coutinho. E' natural, este, de 
Lisboa, existindo, porém, duvi
das, até ainda ha pouco, sobre o 
local pr1>clso do seu nasclmento:Segun(l.o a certidão 
de batismo, dera-se na calçada da Ajuda n. 0 5, mas, 
eom as sucessivas modificações sofridas pelas numera
ções das ruas, onde ficaria o n.0 5 de ha 53 anos? 

Sabe-se, agora, que tlcava onderexiste, aclualmente, o 
n.• 'Z'J, graças ás ln'llestlgações dó sr. Antonlo Lulz Vas· 
ques Junlor, presidente da Liga de Melhoramentos de 
Belem, a quem coube a lnlclatlva dos testejos aos avia
dores realisados n'aquele bairro, com Uto grande luzi
mento, ha duas semanas. 

Depois de multas Investigações o sr. Vasques Juntor 
c:onse •ulu, de tacto. averiguar que o predlo em ques
tão da calçada da Ajuda, tendo tldo prlmltlvamente o 
n. • 5. teve mais tarde o n. º 13. e tem actualmente o n. º 
Zli havendo-ll)e tirado· as ul Umas duvidas sobre se !õra 
al ou não o berço de Gago.Coutinho, o proprio avia· 

dor, por ocasião dos fe~tejos a que acima nos referimos. 
O sr. Vasques Junlor, a quem devemos a amabllldade 

d•esta Coll}unlcacão, teve tambem a genUleza de nos 
Oferecer outro dado Interessante da blogratla de Gago 
Coutinho: bairrista de Belem, foi educado no coleglo 
do professor Servulo, existente, ao tempo, na rua · da 
Junqueira, 218, 2. 0

, tendo tido, 1111, por condlsclpulos, 
entre outras pessoas conhecidas, o actual conde cte Res
telo e seu Irmão, o sr. Pedro Franco, o negociante sr. 
Barnabé Calado, etc. 

A data precisa do nascimento de Gago Coutinho, con
forme a certidão fornecida, ainda pelo sr. Vasques Ju
nlor, á Camnra Munlcloal de Lisboa quando constou 
que esta pensava conferir-lhe o muio de cidadão lis
boeta.. . . que ele já possuJa pai' cli'oit de naissance, é 17 
de fevereiro de 1$69. · 

Os alµ'QQ8 .dAS esc.olas de Saltr. ~· S:\Martlnho' d0'1P00rto"a:ss1sttnd'Ol ·ilo; 'dt& dai chegada a Lisboa dos- aviadores. âo lancamentO 1 1 

da primeira Pedra do :w.ouuménto que vae 1ser ereeto· no ·Mo11ro de Sant'.1 'lla, couie1Dorat1vo da travessia ~erea do • .Atlautlco :,u • 
•\ 

1. º • J l I• "•t 1, l ••h 
\;\_ .. ..:• • :. '(1 ~ 

'' 



Hermenegildo 
1.:apelo 

o 

Roberto Iveus 

HAVERÁ quem suponha QUe as 
grandes reportagens graficas 
e 11lerarias são um fruto das 

necessidades ou exlgencias dos 
tempos modernos, avidos de sabe
rem tudo e mais alguma coisa. 
Puro engano. Evidentemente que, 
quando a imprensa ainda não dls· 
punha dos meios materiais de que 
dispõe hoje - tac!Udades de loco
moçso e de transmlssáo rapida das 
nollcios e facilldades de execução 
e reprodução graflcas - os relatos 
jornallsUcos dos grandes factos 
passionais, sclentHlcos, etc., não 
Unham a repercussão imediata que 
teem em nossos dias. Não deixa
vam, comludo, os Jornal~ e es re
vistas, de se referir a eles com o 
conveuiente destaque e, fazer re· 
viver essas paginas de outr'ora, é 
o nosso proposUo creando, na Ilt"'" 
tração Portuguesa, a secção ffa mui
tos anos • .. que ssrá uma revelação, 
sempre Interessante, para aqueles 
que contam poucos e uma reme· 
moraçfto, quantas vezes saudosa, 
para os que, pelo contrario, per
tencem ao numero dos que con· 
tam mullos... . . 

Da Ilustração que, sob a brllban· 
te direcção do Mariano Pina, ba 
cerca de 4.0 anos se publicava em 
Paris, exumamos, hoJe, uma pagi
na da reportagem graftca da che
gada a Lisboa, no dia 16 de setem
bro de 1885, - Já lá vão 'ó! anos 1 
- apoz a travessia ds Afrlca, dos 
grandes exploradores portuguezes 
Capelo e Ivens, acompanbada dos 
retratos publicados então pela 
mesma revista, dos referidos ex
ploradores, que toram recebidos 
aqui e em todo o paiz com manl· 
!estações ldenUcas áquelas de. que 
estão sendo alvo, agora, os heroi
cos aviadores Gugo CouUnhO e Sa· 
cadura Cabi al. 

O jornalismo de outros tempos 

Quanto á oonsUtulcão do cottejo 
nuvlal, represont11do na gravura, 
reportar-nos-hemos-ainda a outra 
exumaçilo 1 ••• - ao ·Seculo da épo 
ca. Descreve, ele: Em seguida (ao 
paquete Cabo Verde, que tra115J1orta· 
va os ~kl1·a®res) iam, na coluna ck 
&tibol"dó, o Mindelo, o Lucller, dos 
Bombeiros l'olullÚJri.os; o Lusitano, 
" D. Afonso da Sociu/.ade ck Gw
gra/14; o Italla do GimMSio Club; 
a bombordo, o Lidador e o Pescador. 
4la Associaçdo Naval;' o Tavira, da"comissdo da imprensa, o Cidade da Praia e o Funchal, da'Assoaillfáo CoJMrctal, e, 
por ultimo, o Afr1ca. Alé1n à'ester vapores seguiam imensos barcos, na rua maioria á vela, etc. elo. . • 



•L/Jdv• Dianá Duff (;(}()"''k""""' da.t 1u110J do mm A gloriosa aventura, •m q,.. se uii.ou, àestm,,.nhando opopfl d• •Wv• 
·' /JIJali« ~Ir. A Ofd6 '00la p<lúJulo ll<w...-e ~in pl<no uoulO 1r11, 1t!lào magnifica a. ""'º<náf'IO ' \;, ... 

M ILDRED Har· 
ris, a éx-mu· 

lher de Charlie Cha
plin, acaba de obter 
um J!rande sucesso 
no Teatro de Los 
Angeles numa nova 
comedia. Mildred 
declarou-se muito 
satisfeita com a ma
neira porque o pu
blico a aplaudiu, la
mentando imenso 
que Charlie nem ao 
menos lhe enviasse 
um ramo de fiõres. 
Estarão Mildred e 
Cbarlie seguindo o 
exemplo dos espo
sos Hart-Westover a 
caminho duma re
conciliação? 

- Ha dias infor
mamos os nossos 

A (nsinuante Mar(Jti~rite 
Olark, q1td co1ata O.f e$it-01 
obtíilos pel-0 numero de peli· 

l;uku 9ue jUma 

leitores da doença de Mary Pilslord. Hoje 
outra má nova, Huguette Dufios não se en- ' 
c~111tra melhor da pneumonia que a impe
diu de continuar a filmagem, em Municb, 

~::~1:.~fnr; 
oclor ctrw· 
malog~ 
91J' Q fWJit> 
puhlic4 tui 
J.rt1w oprt~ 
tiOr4i numa 
dns ,mas uf· 
tfow trra· 

!*• 

da· grande película •Koenigsmark>. Fazemos votos pelas 
melhoras da encantadora •Princeza Aurora•. 

As du.as estrelas de primeira plana Lilléan Gish e 
Dorothy G1s leem uma das melhores creações no •film• 
na adaptação de Griflith •As duas orlãs na !empesta: 
de•. 

- Mr. Henry Roussel acabou a montagem do seu 
grande •film• ·L~s opprimés•, em que Raquel Meller 
tem, ~a prol~J!?111sta, uma das suas melhores creaçõcs, 
A película fot I1lmada em França e na BelJ!ica devendo 
ser exibida por estes dias. ' 



ARREDORES -- DO PORTO 
Um recanto d.e-.'P~sia e d.e sonho 

lt'Acbada norte-poente 

O Porto, apesar de ser uma cidade de aspe
pecto antiquado, que novas avenidas e 

novos arruamentos vão pouco a pouco re
moçando, tem, contudo, arrabaldes encantado
res. Matosinhos, Leça, Gaia, Avintes, Gondo
mar, Rio Tinto, Ermeúnde e tantas outras po
voações, deante de cujas belezas naturais os 
turistas costumam extasiar-se, apezar de per
tencerem a concelhos dilerentes, estão, contudo, 
incrustadas ainda no distrito do Porto e são, a bem 
dizer, um prolongamento da capital do Norte. 

Quem parte do Sul, depois que atravessa 

lfcroma tonalidade de casas, e rej!atos, e cam
pos, e montes, e vales, que caracterísa a uber
rima e exuberante paisagem de Entre-Douro
e-Minho. 

Aqui e alem, á marl!em da linha ferrea ou 
das estradas que circulam em todas as direc
ções, num cômoro de acesso facil, no sopé de 
uma montanha, entre tufos de rosas e de ver
dura, sobre a alfombra de extensos arrelvados, 
á sombra de grandes arvores amigas e prote
ctoras, por toda a parte onde um fio de 
agua deriva, um ribeiro corre, um rio se 

esperguiça e a atmos
fera se higienisa com 
as emanações salinas 

' do mar ou com os 
ares fortes da serra, 
descobrem-se, como 
por magia, lindos •cha
lets• , ~arbosos palace
tes, vivendas delicio
sas, onde se deve ser 
doce e jucundo pas
sar a existencia, na 
paz tranquila da fa
milia, noamoravel con
forto do lar. 

Espinho, e á medida 
que se vai aproximan
do do Douro, começa 
a notar na paisagem 
uma translormaçlto 
que impressiona ime
diatamente o especta
dor, porque desapa
recem os sobreiros, as 
oliveiras, a vinha de 
ttpa, os moinhos de 
vento, para surgirem 
os extensos pinheirais, 
as deusas plantações 
de eucaliptos, as altas 
tarvalheiras e casta
hheiros,a vinha de en
forcado, toda essa po- 8.Dtrad.a ortnelpal 

Entrando-se no com
boio em Campanhã, 
com destino ás terras 

do Douro ou do Mi
nho, estes quadros 
edénicos surpreen
dem-nos a cada mo
mento, desenrolando
se deante de nossos 
olhos extasiados numa 
inlindavel fita panora
mica de efeitos sceni
cos deslumbrantes.De
pois de atravessarmos 
a estaçao de Rio Tin
to, e antes de chegar
mos a Ermezinde, ao 
lado direito, sobre uma 
elevaçao de declive 
suave, surge-nos de 
repente, como uma 
vislto maravilhosa, 
uma dessas vivendas 
enc.antadoras, que 
atrai as atenções de 
t~d.a. a gente, porque 
d11i.cil será imaginar 
ll!ªªs adoravel e apra
zivel recanto, em cujo 
embelezame~to sem duvida se empenhou uma 
alma enamorada de artista. 

Quando ~oubemos o n~me dessa magnifica vi
venda •Quu~ta do ~ruze1ro•, lembramo-nos de 
um dos mais emocmantes episodios do popu
lar romanc_e de Julio Diniz, .Os Fidalgos da 
Casa Mourisca•, onde a Quinta do Cruzeiro 
é desenhada com uma naturalidade flagrante, 

Gruta e lago 

dando-se contudo, este contraste nota
vel lá, a incuria e o desleixo haviam 
torn~do arido~ os ~mpos, improdutivas 
as vmhas, solitano e triste o velho so
lar senhorial; aqui, um homem de bom 
gosto e de actividade havia feito nas
cerdum ver~adeiro matagal aquele pe
queno para1so, com um belo parque 
formos1ssimos jardins, extenso terre'. 
no lavradio com vinha, casa de eira 
aidos, habitação para caseiro, largo po'. 
mar, e, a fechar o conjunto, como uma 

Paçhada trent•·•ul 

coroa de rosas, um magnifico palacete de cons
trução ·~o?erna, ~om todos os requisitos de con-' 
f?rto e h1g1eue hoie em dia exi&idos, como aque
cimento central, a~ua fria e 9uente, etc., etc. 

Deram-11;os, ha dias esta noticia chocante: 
-A Q,uanta d? ~ruzeiro, em Ermezinde, vai 

s~r vendida : Da mformações a firma Dias & 
Pinto Lopes, R .. Passos Manuel, 75, Porto. 

Re~eb1da abruptamente, a noticia im
pressionou-nos e causou-nos magua .•. 
a magu~ que sofre todo aquele que, pre
so á grilheta do trabalho, enclausurado 
no recinto abafadiço das cidades ainda 
nllo conseguiu reunir fortuna par~ fugir 
d~te grande centro rumoroso e agitado, 
e ir esconder-se naquele socegado re
ca11;to de poesia e de sonho, onde ape
tec1afpassar, na grande paz adormenta
d?ra da natureza, os derradeiros dias da 
vida. Que pena a gente não ser rica! 

•l0tadre norte t cua c1& e ira.. etc. 



Conselheiro Campos Hemiques 
.Antigo deputado. mlnl11ro. presidente de mtnls· 
ter10 da monarquia e cllete da racçAo mais con· 
servadora do exllnto parlldo regeo~radur. Palo· 

cldo em 7 ao corrente mez 

f-1"""' I G U R A $ 

Conde do Cartaxo 
Antigo par do reine>, go,•ernedor civil da monarquia 
e Vulto lmprirtante do exUnto partido orogre11sl1t&. 

Palccldo om 8 do corrente moz 

A's famlllas enlutadas apresenta a •lltntraçt'Jo Portuguua• as suas condotenclas 

Oa art11t11 tauromaqulcoa José Casimiro do Almetda1 Custodio 'Domingo~. A gostinho roelllo e Pio l'lô1·es rocteadoa pelos 
eeua amlgoa, no dJa 8 do corrente, pouco antes ao aeu embarque para o Rio ae Janeiro, ood" vão htftugurar a nova 

praça de touros (l'llchd João Segttra) 



& FACTOS 

Aa&tstenctn feminina ao baile oferecido li. colontn portugueza de New neo.rord (11. S. A.) peta edição do Greete11 80111-0n d<> 
Jornal O Popular, solenlsandn n dnta do 1.• aniversario da sua fundação. Na. segunda Ilia (crulnta a contar da e1querda) 

v6 se n premiada uo concurso do airi1çào promovido pela mesma ocaslAo pela rdtção do Popular 

No Porto realisou-se ba dias •o cl\aamento da sr.• o. 
lllaC!alenn llastos Leite Cio \maral, Olha do capll4llsta 
e proprletnrlo sr. Antonlo Maria L~lte, com o sr. Pellx 

do Amaral, anUgo JornallRta 

Casal octagenario 

l\estdem na cstaçllo de retorlco da uelra. hlc, com 118 
anos, exerce o oficio de alfaiate e nmanha umns terrM 
que PO!ftUC; ela, CODl 8S, faz tolh• U sen·l~u domeAllCO, 

depois de ter crcado 1ll !Ilho~ 



C~RTOMANTE 
Espirita japoneza 

Consultae este fenomeno, pois só ela 
pos~ue verdadeiro podei para dar a fe· 
l1cld11de; gorante ser eia a unl1·a e ver· 
dadelra e~1·llltlsta em Por1ug11J, at~ 
hoJe não 1<:111 11v11J; 11lran('a tvdo. por 
niats cltl rll 4ue ~eja, assln1 conio b"ns 
casumemos; reconcllln a noores mnJ cnr
res1•1t11tlh.lo1> u trat11 de mal oculto; \'l'n
de bt ns 1u1lsruan~ rnru sortr. Tr1 l11 
com 1 ap dt'z e •erledade. Enviar nome 
e ;, l'SCU<lu~ o Ladui elh, Can lnhn F'nr
no do 1'1Jolo. 28, r1c., E., das i1 ás 6 
!cano da Gra(·a1. 

Corôas 
Onde ha o msi9 chie 

sortido e qye mai• b• 
ratQ venae, por ter 
fàbr1ce propri1. é n1 

Camelia Branca 
l.! D 'ABEOOJl.IU "'· $0 
'"'' r1t1tul1>J · T,J,,f.1:t111 

1 ~;, ~r~~~.~~~:·:!~~~~t~ 1 
1 Ex-contramest e da .cAlfaia

taria Paris», participa aos 
seus ex.m•• amigos e clientes. 
a abertura da estação d'in-

verno 
Variado snr lrncn o de 'a7.endas 

1wc onncs e csl rnn eiras 
Es1 ecfa.ldade cm fardamentos 

nolll111rcs 

1 ..-.1 r1111"• • • • 1•1• t• • t 1 t 1 11 11 11 11 11 11 11111 11 1111 111111 11 •1 11 11 11 1111 11 11 11 11 11 11 11 1• • • • • • • • • • • 1•1• 1•1• • • • • • • • • 1• 1• 1• 1• 1• 11 • • t1•11 11 11 11 11 •• • • 11 11 11 1111 11 11 11 t e t 1 11 1• 1• 11 11 1• 1• 1• 11 11 11 11 11 11 11 •• • • 11 11 11 11 1e 11 11 11 11 11 111•••••11•• 1• 

Os rr eltms rromtcs de pu Icn:a1 i~ 
são QS l& 

fABRICA 

Thcrr.22 rlrrdcnc~, íi!hcs, L.ª 
DEPOSITO E tSCRIPTCRIO 

Perfumaria Menr onça 
43- CaJçada do Combro - 47 

LISBOA 
TEl EfHONE CE: TRAL 105 

Leiam to
das as quar
tas-feiras 

MODAS 
E 

810.ROADOS 
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Henrique Xavier & C.1ª ! 
:i 
; 

Fazencas, modas, ~ 
;;; 

confecções e sedJs ~ 
;;; 

ª 6 ande scrt mlrfo em tlJ ut~ r:as ~ 
;;; 
;;; 

253 - RUA A U R E A - 255 1 
: 94, RUA DE S.1ª JUSTA, 93-A, 94-a ~ 
~ LISBOA ~ 

;;; 
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URETEA 
Estabelecida 
em Londres 1826 

O Chá 
favorito das 
E mbaixadas 

da Europa 

1 



DECETITO tendes notl<'la do que ,·lveu no Olimpo 
um 1111 llcrc11lcs, o qu1>J realizou doze 111rcfas 
de grande 1111.,orwnclu, nfóra ou1r11s uiludus, 
gr11c:11~ (1 ron.:u clcscumu11al com que seu 1•ae Ju

pllcr o clo1l11u-a 110n10 dtl em wda n vrccla e Sl'US arre· 
dores nAo hunir 1Jcs111 Que lho putlcFse resistir; 11ols sa
bei que e:.h;1e111 acL1.nlnicn1c lwmcns. filhos !lc honH:nS 
e nA•> de deuses, 11111ls cs1orc.;1111os do t1ue \'cni:cdor 
do lou 1 o de Creio. llél'&nle os QUHS aquele 11i1u ''ª~sa 
de uni roqulll<:o 1111:111110 de mnma, sc.menlc consa
grado peln Jll•blerldutle J10rque nvs ol•Scu1 os ll't111JOS 
dos po111us de ouro ainda 11Ao noresclum as c1lllcas 
tea1r11es. 

Sl\o estes os mo<lernos hercules, lutadores sdmlra
vels sen1 rnma nem prO\'cllo, 'uverlores, como dize
mos, ao dl\'1110 alarve·, rior11u11nlo i-e nA se lhe t1epa-
1am Ja\'alls, serricnks, leões e outros hlrhos, leem de 
ha\'er-se cont n as mulas arlfs de sei es humunos e con
tra l11lt're11ses atlq11fl hlos, Inimigos a que tanih~m não 
!111la111 presus, Ycncnos e sarnis, embo!'a n1ullas vezes 
dlsf11Tc;ndus em hlnntllclos. 

Alenlue no crhlco do JJebale, Pinto, de sua ~raça,. 
pr1:i;1cs n cscrenir para o seu Jomul a apreciação do 
dru1110 que oc111Ja de Yêr. 

Cl111111h 1·m nu.,1110 todos os elementos de reslstencla 
da 11u11 mu~sn neno~a. e principia o arllgo pclns Fe
gulnl~s li11hni;: •A pe~·u honlem rcprcsenluda no lealro 
das l'aricdad~s l'o111iras, do sr. Procoplo Cabelelre, é 
com1>ll'lum• nle ldltJl11. A lnex~e1ltlncln do wfellz au· 
tor ... > O telefone Interrompe: 

-Tlim ... tlim ... Ulm ... EslA IA? Aqui !ala o Rui 
Severo •.• 

-Altl iss lu? Dlze depressa, porque eslou a e ser. ver 
uma noticia •.. 

-Puls (> o prof'toslto d'ela. Olha que eu sou omlcls
&lmo do PrOCOIJIO. Ou\'ISlc? 

-llo aul11r uo úro11//1u ubulido? Que dei graça de peça 1 
-Sim mui; ni.t• \'íís dizer jsso Lrutuhuente. Atenua, 

se n1lo 1lco mnl comllgo ... 
O crlllco comcl,'11 dti nO\'O: •A peça ontem rr pre~en· 

leda no 1eu1ro uus 1·ari«lod~s ('uwicas n&o é, c\·ldenle· 
m nle, unia marU\'llha. A Jncxperlcncla do Infeliz au
tor ... > 

-Tlim ... tlim .. . tlim ... Está lá? E' o Plnlo, do JJe
bat~r Aqui (o a mulhur tio Proco11lo Ca!Jelelru ..• 

-Oh 111lnha seuhoru! 1'l111la honro ... Queira dizer. 
-Acnl 11111 ele ruzer 1.nm g•onde 1°nllluilu uo meu ma-

rido ... Pu1r11ra111 lhu o Urytcl/lu abati«lo! lnYeJus .. . 
-Tnmt,~m me pnl'cceu. 111lnhn senhora ... 

· -1'1eu noarhlo <1uc1 lu 11rc cuo 11r , .. ex.•. 1•11ra lhe eJ(pll· 
car a cuhalu, m&s n c-omu~·Ao ohrlgou-o n rc>cnlher ó. 
cnmn... \'. ex.• d1•certo não enlllclrn no nuruero dos 
Inimigos do meu ncurlclo... 1 l 

-Oh! nAo minha sunhO•al Conte v. ex.• com a mi-
nha boa Yon:ade .. . 

-Agruch·cl<lu ... t.lullo agrndrcl<ln a v. ex.• ... 
O crlllco t;lloeniln: .,\ PC\'11 01111·111 rep1eb<'Oll1da, ele., 

não (o u1110 111010\' llhn. mus lcm e\ ltlu111cs conc.Jlc;ôcs d~ 
agra1lo. A lnex1H:rlc11l'111 cio sr. Procovlo Cabelelru ... . 

O C1'11ll11110 tio )ol'llnl, enu-unuo: 
-El'ln citrlll 111r11 v. ex.'. 
O homem nhre e I~: 
•.11.:'u ca1·0 Pi11tu: l'nci' sabf quanro me c11.1f1>11 a 1Tl()1lfo9rm 

do Or1wlho nhnlhlo? 53 ro111n.1-qu~ five tle 71drlir e111pu.11a
clos. S11be ljttantas ll<!S.~oas ri1•dm do 111<'11 r~atro? 82. l'111a r1·i· 
lii:a 7·iyor11.ia, n'um jor!'ª' tio im1>orla11rra do f)ehntc (nndd 
g<ISlO 2 co11t11s em aiumcws por 1111'.~). sni11 a 111rw1,. do Or1rn· 
lho shnllclo e cuns1'!ffli11le111n1'e a 111íurin llf. 8.'11•~s.10<1.1: ria 
mi11/1a e tias 82 cilal/1~. A11do pam a .ttm cm1.t1·imcia c1 71nra 
a sua a111i:(l(/.i, HJ{Jm11lo·lh<1 111aü 110 que ln•11eroltmd11: 11111a 
nol1ciu 1111nite e eulmia.<itca. Seu 11111ito dedicado: Llborlo, 
e111pre;;al'io do Vatlc..'llalles Corulcru;>. 

ºO QUE lú4E 
PELOS 

TEATROS. 
O nosso PJnLo molha a pena com desespero ·e 

rablsc , fellrll: •A pcçn ontem re1iresun1uda .no 
teatro das l'al'i~d<U/es l'omicas é uma ruarn\'llhn.. 
A experlcncla do rellz autor ... > 

Conllnúa o artigo laudatorlo. suando, prague
jando. riscando. rasgando, a dois cenllmelros 

d'uma u1 oplc~la e. 1c1 minado a nollcla da peca, mo
nologa, com relt1llrn sallsíu~iio: 

-Ao m enos. quanto ao d1·srmpenho, \'OU ser Justo: 
não se pode rel•rc,;entor i•eor, com tresenws dlabosl 
A C1 cllla, e--recloln1cn1e, na p10111goi.h;ia, nfto le,-e 
umn Inflexão cerla, nem uma atllu!le ... 

!\'lslo: 
- Tlim ... tlim ... tllm ... Está Já, ó Pinto? 
-E11Luu. Quem lnla? Depressa, 1le1>rcssa ... 
-Sou 11. Cccllla ... a tua amlgulnha, do 1'a1iedadu 

Comfras ••• 
-Ahl que queres? Dlze derrrssa, nnda .. . 
-Estou no Toi•ai·es, com o meu Chico ... Cá le espe-

ramos rara a cdo ... 
- Lá vou, depois de escrever o artigo sobre o Ot·g«lho 

abatido ..• 
-Ahl tis tu que razcs a not'cla? Sê gentil, ouYIStt)? 

Olha que eu nao ll\'e cuff'la nenhuma de que o f\Cça nd<> 
a~radasse ... Todos me disseram Que anilei <'Splendhla· 
mente ... NA o le esqurças de lalHr no mlnho roi/dte d<> 
8.0 ato ... Custou cinco contos ao Ctoh'o, coltadllol ... 
Podes dizer, se qulzercs, que re1•resenlt'I á maneira da. 
Duse ... Agora a 1'1ntllde é que rol horrf\·efmente, nAc> 
achai;? Chega-lhe rorle .. . Até Já, slm? No Tat•a,.es .•• 

O Pinto, 1 ctomando a rena: 
-Elell\'amcnte o Malllde represent(lu mullo peor d<> 

que n Cecllla . .. Aqullo da Ouse é exagero, mos bem 
pensado, tufyez a rapariga lenha rai.Ao ... A MaÜlde & 
que ni o trm a1enunntes ... 

O conllnuo, abrindo a porta do gahlnete: 
-Es1á aqui o sr.• t. 1'1alllde, do l'a1'iedada Comicas,. 

que deseja ínlnr a v. ex.•. 
Entr11 a 1'1ntllde, como um rlelone: 
-O' Plnlol o· Querido Plntol ná cá um abraço, tllhol 

Dlsserom-me que fkaete doido com o meu tl<·srmpe
nhol... Ohr1ge<la pelo bem Que Yncs dizer cfe.mlm ... 
Toma duns LelJo<'as e alt\ ámonhll. porque nl\o nre 1•osso· 
demorar. Sê lnfiexl\'el com a Cedlla, hcl11? Fú1 deles· 
la\'CI 1 

A ?.lnlll<le eoe e o Pinto, <le cahec:a rn<lldn, Yolla ao 
principio do orilgo, e renexlPnando que nno poclc 11l11car 
o {Jala11 nem o ce11t1·0, f'IOrque pr!'<·ls11 cl'elrs porn uma 
com<'clln que f'Stá pref'tornndo, rrsolYe ,·lngar·se nomes
tn· dos <·arplnlelros de 1<cen11: mas qunnclo Yne a con· 
denar os en1perrudos muq\ilnlsn10~. rc!'ehe um llllhete, 
nos l'Cgulnlcs lermos: •N11ta ofkio.<a. /'r(.<irlmda do Mi· 
nistn·io.- Sua ttx.• o p1·(.<ide11te 1/0 Nit1istel'io 1·.:ria ron• 
muita .<C/li.•forão, tia 11otiria sobre o Orgulho ehnllclo. alou· 
111a.f 1·,·ft'rflll'ia.1 og1·a11C1ufa oo sr· Sill• . mestw du.< r<ll'pintti· 
1·os do \'11rl<•1lacl1•s <.:omlca~. t'tJ111blica110 ltistorico e ch~{tt 
d.: fawilia t3'<'111)ilar• . 

ó Pinto. 1·x1t:nuodo. lermlnn 11s suas hrfies t'onsllle
rn~<·es com pnlnnr.s ne grande arrrto )'rln p1•rlclA rio. 
sr. Sll,·11. e no dln SC'l!'ulnlc o teatro 11t1s r111·i(t/cuies t'<>-
111fro.1 l<'m 22 ci;prrtndores: 11 c/a1111o', o f'll'l'l'hlenle do MI· 
nl~lc1 lo, o nulor cln pe(·n e sun ex.•• fnmlllu. 

Airorn, rircguntari1 o lrllor: 
-Enlio cm que conslsllu a façanh e do critico, se !ol 

ven<·ldo? 
Orn ''alhn-nos nrus! O caso aoul nnrrndo é uma ex

cerçio: dá-se sómente com o Pinto, cln lkbaie; os cole· 
gns d'rsle são cl'umn cner~la hercule:i. C'o1110 hei,; de 
lrr nnl!ulo-e ngora mesmo podeis ,·erlllcor, na lnwor
clnlhh11lc <'Omo,·erlora c·om oue os f'terlocllcos Julgnram 
o dcnmo Rosa Maria, estreado no Polllenmn na nolle de 
7 do corrente e flHnclo no bem conce!Luaclo genero luso· 
franco. 

.MARIO COSTA. 



A moda imperante, um tudo nada 
excentrica, é certo. mas irresis· 

tivelmente tentadora e propicia a 
todos os gostos e fantasias, apresen· 
ta-nos ideias e creações verdadeira
mente artisticas. 

Um ligeiro exame dos modelos 
<iue hoje publicamos, habilitará as 
leitoras a julgarem das novidades que 
~ste inverno colherão beneplacito das 
-senhoras verdadeiramente elegan· 
tes, essas para quem o vestir é uma 
.arte delicada e complexa. 

Qualquer dos modelos em ques· 
tão afirma uma nota de modernis· 
mo e de inedito que impressiona â 
primeira vista. 

Senão, vejamos: 
Não é absolutamente lóra do vul-

gar este encantador ctailleur• de veludo ornamen
tado com tecido •quadrillé• ,em que a jaqueta cur
ta curtissima mesmo, descobrindo um cinto de as
tr~kan, vinca uma linha imprevista? 

E esta sumptuosa saida de baile, um Samé pre· 
10 e prata, com as largas mangas •!lotantes• em te· 

cido de prata forradas de veludo pre· 
to, não destaca fortemente o quanto 
nos tem sido apresentado no genero? 

Temos ainda um delicioso vestido pa
ra jantar, em cmarrocain•, inspirado na 
ideia dominante dos •drapés• que mais 

do que nunca imperam na 
elegancia feminina, a tra· 
ceja-la de distinção, e um 
outro primor de composi
ção, esta outra • toilette
tambem para jantar em que 

A mod• tm~nba·a.f' •m Introduzir oro
runrtu aHera~\u no• tolll~urs, sem, to
da•la. abolir P!Jf «mpltto o g enero clas
•ICO que 1empre ore•alfcerA emquanto o 
bom ª"''º u1111r. o mode o 6. como ae 
v~. tlmt. do Yulrar com a. pequena. J1que
ta Que ClfttCObro um lar10 cinto de &4tra
kan. Rcnlludo e 1n 'f'flh,uto preto aer~ toul 

d /olt d/11/n '"'· 

O• tlrapd1 1rluotrun plenamente, e para 
pron, elt uma dollclbu. tolloth a.e Jan
l.a.r em ouo a1 drap1rl•• dltPOBtaa com 
Af'tc~ rN1ulnlAdà, 110 Clt uma suprema 

thl(l:ancla 
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o cretroussé.> da tunica imprime uma nota 
absolutamente inedita. 

E não esqueçamos ainda a tentadora pe· 
quena capa de veludo e pele •rasé• ou 
•petit gris•, um mimo de elegancia, como
didade e conforto que nenhuma senhora 
poderá vtr sem cobiçar para o seu guarda
roupa. 

E'1 indiscutivel 'que 
esta pequena, mas mo
derníssima coleção de 
modelos, apresenta âs 
nossas leitoras, numa 
visão rapida, a ideia 
a que obedecem as 

4 f•ntura da moela aai11Upllca•e •m 
crtacõu de ereuos rnesoeradot como a 
que dtu. ortaem a esta vaclo•• to/1111• 
COCOOO•t• com dOlt teeldnt CIU· reotet IO· 

tellgentemeote eom.blolld.01 
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modernas creações da moda. A linha, como 
se vê, é inconfundível, e, por mais que 
rebusquemos no passado, onde nos habi· 
tuawos a colher inspiração para tudo quan· 
to de novo e sensacional imaginamos, con
viremos em que nada encontraremos que. 
embora, longiquamente, evoque a linha, o 
indefinível cchic•, a secreta graciosidade que 
irradia de todos estes primores de conce
pção da arte de vestuario. 

E' que â força de assistirmos a um reno
var constante de cousas que chegaram até 
nós, atravez a tenuidade melancolica das 
lendas, ou que a saudade nostalgica dos 
tempos mais felizes, - porque jâ vão lon· 
ge !. .. - nos obriga a evocar nos momen
tos em que nos alheamos do presente, tor
nou-se preciso cortar a monotonia das re· 
produções, com uma nota sonora e alegre de 
medito. 

Discordam leitoras gentis? 
AoARENA oe LEÃO. 
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AQUI SE 01RA 
DOS LIVROS 
CUJOS AUTQ 
RES, ENVIAN. 
00-0S /:\ 8 1-
BLl OTECA DA 
ILUSTRA CÃO . 
PORTílbtJEStt 
MANIFESTEM 
O DESEJO DE 
SER FALADOS 

RECREAÇÃO PERIODICA, do Cavaleiro 
de Oliveira 

Pócle dlzor·so quo é um' grnndo ncontecl mónto lltera
rlo a publlcacllo, em dol:; \•Olumes. prlm >rosamonlo 
tmprei.sos nus Oficinas Grallcas tln 131blloteca Nnclonnl, 
da Recretw64 11erfodica (.4,1111<~11v1H periu•li111e) d 1 famuso 
cavulclro· tio 011\·el ra. Um doa m 1lores escrlt ires da 
gornc:io no,•a. nerr.e Já consn raclo no rom·1ncu o na 
novela, som lisonja um autenllr,o mestre da llngun, bem 
J>reclsada tio quem assim a honre o a zele, meteu h im
bros á tarora do trusladar paru portuguo?. o cu1·lo:1lssl mo 
trabalho desse que foi, s lmullano1unonte, 1119:111fo, 11am
tlet11rlo, comonttulor, exegetn, aventureiro, lncori l~lvel 
amoroso, d11 cvltla revei:alla e dcsdltosa• no dlt.or de 
Camilo, e que nos legou um punhado de so'lerhn~ o na
grtmtes paginas sobre os costumes do Pnrtuctal e da Ru
ropa nos moatlos de seculo XIII. v sorvlco quo flcam11s 
<lev11nilo a Aquilino Ribeiro lmpõc-so á nos~a gratidão 
e ao nosso. 11plaus11 e revela um novo nspocto das suas 
mulllplas faculdades de homom de letras. A vorSi\o que 
levou a cnllo - no seu proprlo testemunho - •l\O p O· 
tendeu ser qualquer coisa Quo so aproximasse do oslllo 
do cavaleiro, cstudaclo no11 lavores que em portu~uez 
nos restam da sua pena. Aquilino Ribeiro o ctoclnra, 
acrescenlanclo: e,. verdade nb~oluta repu3nou-nos, 
tambem, tanto como a subsorvloncln extrema, atontos, 
como s"mos, a não prorannr a cur" a lndum<Jntarla cio 
do tempo. Numa pala,·ra. obslln:lmo-nos a não suo1·rnr 
o circulo que o c:wallllrQ plsarl11. trnnslLando polo Pur
galorln. Pura tanto ev Uunos o loxtcon para c1\ do so
culo XIII o as roupagens Que nllo chelrom ns oras orn
poadas. Fugimos, em suma, do abn~tardar. som rumos, 
no entanto, 1le roslltulr A ll11:;uo. a obrn dum 11ttltl sou.• 
M llo notavel fo o prefacio do mais de cem paglnRs em 
que Aquilino Ribeiro nos orguo 11 1 tercssante o com
plexa llgurn da Francisco Xnvlor de Ollvolra. no qua
dro da sua epocn. :-lntoso blograrlca o aguda an 1llM 
critica da obrn do cavaleiro, osso preraclo. quo n sou 
uuctor clnRslllca, motlesl 1monto, do c lenlaU v,1 1lcspro
concebhla o honrada>, co slltuo modelo no gonero. de
monstranclo, na forma como cslá tracnllo o rodlgltlo, 
que a eru1llc,;llo so valorlsa <le um modo singular quan
do o eruclho é ta•"bem um arUsta-e da estatura de 
Aquilino Ribeiro. Pre,·emos i\ cdlet\n portuguo1.a da 
Recreação periodica um retu111banto exilo e Umllramos 
om recomunclal·a a quanto-< <tul1.or"m enrl 111ocor a sua 
blblloteca o cll!llclar o esplrlto com algumas horas de 
agradavel o provellosa loltura. 

DOM MARCELO, de Aurelio Domingues 

O sr. Aurollo nomlngues é um poeta de talento que 
escolheu 1>ara 11ssunto do sou ultimo poema. lnlltulndo 
/)Qm dfarcelo, a hMorla de um gnto com os~e nome fl· 
dalgo. A par do bichano, l'tuu mereceu a honra tio •er 
cantado em oluwas soUsllab!ons, outros surgo1n no de· 
correr da obra, todos com n pnrllcula arlstocrnllca, 
vergonlea do uma arvore gonoolnglca quo o poeln es
tampa tambcrn. O sr. Au·ell11 nomlngues, narrnn1l1>·nos 
as manhas. ns gracas, as avonturns dos rollnos. quo 
parece adorar. or:: é lronlco. ora senllmental. o sem
pre poeta multo correclo e nllo rnr·• 1 nsplra1to o bri
lhante. A edlçllo. pernambur.Ma, Ilustra-se com algu
mas formosas cnbecns cios anlmnlslnhos da predlleccAo 
do auctor. ciuo na hlstolia l!torarla topa companheiros 
em semelllnnto gosto. 

A tü A. 

OND E SE CON VERSARA' COM OS 
LEITORES A PRO DOS \TO DE TU 
DO E O MAIS QUE OCORRER • .JO 

SAUDADE. - ós seus oer8os, em forma de soneto, sl7o 
uma pilsslma lmlloç o d11 '"ºª mt1111• 1tt•n111, do seu cole,1ta 
luls de Camôes. Porque ntlo experimenta /oaer obro orlgl· 

n~ ~À fJ DO !J'SP? e•:,. "º'""'· - Dd tom110 ao tem no, teta, 
o•crJ110, r tir711e, e /0/111111 quo oenlla a /a•er 1111rsos. Por11m
qu?11to. n·lo. 

Ml:ff;;'fUO DA Vl?RD tDB. - Que horror/ Qua mlrdrdlal 
ndo il 11<>s1/011/ escreoor 111:.i/1 dilates om " llnlios/ 

SONETO·\. 11 °mb .rotn•. - Ndo precls:J deo,,TJse1tocnes 
nem de recom m loç<Jes, q•1 mdo escrever coisas de ge/lo -
0 %/'F;/·~sº[g·ÇÂ 1?1.?.~~~~~,j~·\r1rr1n•"· -Mwno com asmo-
dl/lcaç'I~ ~. flc,u 1m11to m'l1111/n~o o .. eu • \'I v.1 ""'' up;al • 

JGNOR INX'E. -no 1110111<> ele que nos /ola, é feito d<> se-
111111111 modo: Córto11r-s11 rodotJ ele llm ·lo, ao q11ol tJe deoe li· 
rnr o miolo; clzlle·se 111J11111 1Joalll10 com aae/le, oln1gre, snl, 
f)/m Jlllo, 0/110, salto e colorou; m1st11re·SIJ ludo. este moll10 e de/lc/rHO poro O pe/XI! /(TO/Irado. 

SOf'IA. - Ot •rr1w ·•• dP que con,tanlemente tJe queixam 
multas senhoras s'1o quatl nmore umfl manlfestoçtlo ben/f(na 
do ncnt!. O melhor rem•dlo aar11 o acn1 sdo os mas ogens, 
que 1011l/1com o pele, as abtoçôes a compressas com a1rua 
Qlld'tla. NO • C:nU'4Ul(.df"f ' d'• "'U •l,.lll811t " - n. do Sec11/o, 43, 
enco11 ra V. ex.• pessoa f1abltlloda a /a1er·lf1e esse trata 
mant<> . 

DIA Dl? V EN ESA - noaoorecerá a p11l1/loaçao a que ae 
refere? Ndo reaparecerá? Qufln lo a llllra 11slluer por um 
praçt1 decerto. e por cona1quencl1 o papal /aforemos. Quanto 
dtJ suas quadras era uma de lfello: as outras sa., ú1o fro· 
qulnhttfl 

DITOSA PA TRIA • r. r. .• Os seus oenos 1•3m certa soro
nfclod• pntrloUco tounaoel. ,lf11s et1r1ece11·1e d'umn cona. e 
t que os o/exan:frln's loa'll dois hemlsU mtot e que no fim do 
primeiro a censura e absolutamente necesttlrl? . 

..: qu•· num •:l) ro 1m .. n,. •, bdh> u &.rlumrul lldo t! alexandrino. 
Nem 1111Hmo e verso cr11lo. 

/. DURI BIJNI. -A l11lturn das suas !/,"ªeiras clá·nos a tm
pressao de que pode /a1er 111elf1or. faça, mande e /alare
mot. 

A. REGUIA ~o. - entl7o ll\SCIV•IS rima com l\mll(O•' Oue 
demonlo sl7o as ·"" urHM lmo•nS'l•la• 1 Para que monda áan· 
çor os fieis ami'los? Que exlraoaganclos/ 

AMOR DIVINO. - l/111 S?neto, para ser ... soneto, tem de 
obedecer o tantos requis! os! 

, .,. lln•t., n l>··ul:l p r .tao o'rõ am••r tle "- ~ tJOra nalmotoada. 
ecONOMICA. - Pnra dar ds no11es oa/11os <> .fell 11rlmltluo 

S'lbor. m ztem·Se nw1 ra;1plenre com 07ua o ferver e um p11· 
11/rodo de snl de co111n~n. logo que a agua este/a f ria, li· 
rom-se as noses e fa~em 'ª secar <10 sol. 

A t n?aes tratadas p<>r esle proce11'0, readquirem o seu 
prlmllloo otoeclo e o dlllcloso gosto que a• torna apreciadas 
quontlo frescos. 

Ull. - Para faaer d•tapare"r o lustro dos tecidos, coisa 
cles 11fradnuel, que dd ao /0 10 um deploraoel atnecto, em
bora ate se enconlte olndn em bom estado de conseroaçtfo; 
tome-110 um pedoço ela lixo 11111!10 (ln a e esfrega-se culdado
sa111011te com ela os pontos l11111rosns, 

Um outro processo co11s/ste 0111 possnr os nontos l11stroso1 
com 11111 pedaço de pedra 11omes, que se 11111/Jeba em of(ua e 
omo•1laco. preMrodo na proporçao de duas partes de agua 
e 111110 di' amonlaco 

••• •.• •·•·•·•. •·• •·•••·• •• •·•·•·• •·•·•·•·•·••el• ....... •·• •••.• 1 • • • ••••• • • • 

A mais linda praia de Portugal 
CONCURSOS FOTOGRAFICOS 

Tondo sido arllado ató ao fim do corrento mez, a po
dlllo do varias POSS<\ns que se proollem concorrer a eslo 
certamen, aherto pela flu3traÇiil> Porlunu'1a, o prnzo para 
encerro.monto do mesmo cerlamen, rixado em 30110 me1 
fi ndo, pede-se a. todas as possol\ll-QUO clesoJom concorrer 
a ele a flne7.a de nos remeterem 1\8 suas provas roLogra
flcas ató ao d.la. 3l do oorrrente, tmprorroga.vo men&.o. 



AVENTURA OE BARNABÉ 

I I 

BARNABE E VM VALENTE .. . O BUBRO AINDA É MAIS ... 

, , 
E O MACACO MUITO MAIS. MAS ISTO E QUE E MAU! ... 

E ISTO CHEGA A.VEZ DO BURRO RIR 



EJFINGik 

Decifrações das produções publicadas 
' no nun1ero transato: 

Chàradas em verso : Ve//1acarla- Pre· 
41go-Fragatear. 

charada em rrase: - Terno. 
Logogrtro: -Saloé Portugal e IJra· 

.. 11. 
Enigma pitoresco : - Ao llomem ousa

do, Deus llte cJd a mdo. 

ENIGMA 
(Dedicado ao ilustre co/ega .. M1wdo 

feriNO•, como agradecimento da 
sua c&pade1rada>) 

Eu •atou, Lu 'stt\s, ele 'stt\, 
Nós 'stamos. vós 'staeR, eles ·stão, 

Sempre. sobrê ela; 
Eu nüo 'stou, 11ão 'stó.s, não 'stf\ 
NàO ·stt11nos. nào 'staes. não ·s1ão 

J>empre sobre ela: 
Du~mo. c:lormes, ele dorme, 
Nós c:lormtmos. dormis, dormêm, 

-sempre, sobre ela: 
Não durmo. nem tu, nem elo, 
Nem nós. nem vós. e nem eles 

en1Pre, sobre ela; 
Ando, tu andas. ele anda, 
Nós andamos, andaes. andam, 

sempre. sob1·c eta; 
Não ando. não nnc:las. não anda, 
Nem nós, nem vM. nelll eles, 

Sempre. sobre cln: 
Eu vivo, vives. el· vive, 
Nós vivemos, vf\·cts. vivem, 

sempre. sobre ela; 
Não vi''º· nem tu. nem ele 
Nem nós. nem vós e nem eles. 

Sempre, sob1·e el11; 
Como. comes. ele come, 
Nós comemos, comeis, comem, 

~emp1·e. sobre e1t1: 
Não como. nem tu. nem ele, 
Nem nós, nem vós e uem elca, 

sempre. sobre ela; 
Mns touos comemos d'ela, 
Sem que ela de de comer. 
Que cplsa vi rll 11 ser? 
E' erunde. euros colegas. 
Que será? Vu111os a vêr . .. 
:Ua só uma, unicamente, 
Jllas, se nào me ru111a a mente, 
(!>', ta .vez, mentira mlulla) 
Ha multas! ::.lm, 1>alavrlnha .•. 

* 
}OSOl/COl/. 

CHARADAS EM VERSO 

Thilln relto um Juramento 
E dlspunha-n1e a cum1>rl-lo 1 
<:onwrhnlr o orc;ao1cnto. 
oue Jll nem dá p'r' o sustento 
D'um desventurado grl.o 1 

Mas velo o Jorn 1 amigo, 
oue leio seu1prc ao serão, 
Desde o suculento artigo 
Ao verso com q uc eu rusugo 
Paciente u.uttldào 1-t 

:t.tals umn •roda• numentou 1 
J. minha sogra, que é esperta,-! 
lronlca me avisou. 
Quando o Jornal me comprou: 
- Monrort, .barrlgulnba aperta 1 

:arlq uel nlgo arre lado 
.Ao ouvir aquela •érla 1 
Protestei multo zangndo J 
o Jornal sera comprado ... 
Nào paseurel da m1ser1a 1 

Marcelo Mi>nfort. 

Ce68e ludo quo.11lo a l\nttgo musn cnnln, 
Que ouLro podor rnnttt alto so. &.h}vanlo.. 

CA~\Ol!S. 

O que a pena aqui descreve 
E minha razão sentiu, 
&' um racto.-Serul breve: 
Pol ahl 11'los nns do i;suo;-t 
Dia calmo e de calor, 
Movlmeoto na cidade, 
i; o rei-astro abrazMlOr 
l'.sp11rg111 clarldMe.-1 
Deputados. multo á pressa ... 
Camlnlurndo 11'rn s. llc1110, 
~: ao principio dn travessa- 1 
Oue vne dar ao Parlamento. 

Uni senador esturrado. 
P'rn outro. bonac1 etrào, 
Dizia. multo ui tado . 
No rim da conversnçilo:-t 

ti~~Ô~~~~~· :i~é fesv~=~~· 
Não volto mnls a.o Cong'resH<>. 
Vou dedicar-me u ngv1s 1 /J. •• 

üiti ·<ias 'iiõilios· ê'&iiitiiês: · · · · · · 
Ou scJn 11 dec1 rrnçáo, 
E' cousn que lnt·ressn mais 
Que os destinos da nação. 

* 
Zdpe<lro. 

CHARADAS EM FRASE 

r.om o pretexto do obJecto luzidio. 
conduzi-me ao trnguedo.- 1-8. 

Selfar. 

'nda, vê se cncontrus ua adega uma 
matrnca. - 1 1. 

1'atarana. .. 

!!'~1• •• ••t• 1•1••• •• 11 11 11 1 1 11!1!1111 11 11 ll tl !l ll!llltltl!l!l ll ll ll! 
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1 ! QUADRO DE HONRA i ~ 
" . ~ • !i•111111111111+111 l ll t1111111tl!l!lti 
• ! -

5 ª 5 ~ 
• 
~ $ A nm de satlsrazer os cola· : ~ 

bora<1ores d'catn secção, prln- • • 
~ ; clpnlmente os dn provlncla, no 5 : 
~ $ pedl<Jo que fazem para efeito ~ : 
~ ~ do quadro de honra, de alon· i. ª· i ~ garmos o praso para a en&.rega • • 
! ! das decifrações, sert\ este ex- • • : .. ! tensivo d·eata data por deante, 5 : 

- para cinco dlns, ou seJa as so- ~ ~ 
i f luçõcs envladaa toaas ue qUl\l· •.ª ; 
~ ~ tas-telrns, atê ó.s t6 horas, à • 
~ ~ su eursal do •Seculo~, Roclo. ~ ~ 
~ i i ~ 
~ :. ...... 1.,•t•••·•••t•••····,·······••1•••••J•••••••1•t••••• ; t 
9\.1111111 11 11~1 111111 11 11 11 11 111111111111.-11111 1o1 111111111 11 11111~ 
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LOOOORIFO 
(Dos <Luzladas>) 

AO autor do logogrtro - Coullnllo 
e Sacad11ra -, puJ>llC8ÓO no n.• 87:! 

da !lustraçao Port11g11e11a 

vé quo Já 1eve o Indo subJugn?t~~m 

E-nunca me ur~~1t~~.'.'.L ~~_:~r5 
Por vencedor da lndla ser c1~~~~~l~ 

De quantos bebem a agua d~•;;~i 

'l'eroe agora. oue seJ& sopulta<lo 
Seo1 tão celebre nome em negro vaso-

1- z.....o--;s- 8-12-'• 
oa agu11 <10 esquecimento. se lá chegam 
Os fortes port11g11e11es que 11aoega111. 

M. Gorrçaloes Ribeiro. 
(~loJogort) 

Indicações utel s 
No proxlmo sabn<lo sairão pul>llca

das na /111stracao Portugue:ea as dect· 
fl'llções das produções lnsertM n·este 
numero . 

-Toda a corrcspon<lencla re111t1va a 
esta secçilo devo ser enviada ao Seculo 
e endereçada a José Pedro do Carmo. 

-Ao diretor d'esta secção as~lste o 
dlret~o de não publlcat· produções <1ue 
Julgue Imperfeitas. 

-Só é conferido o quadro de Honra 
a quem envie toaas as dectrra<;ões exa· 
tns, en1rep:ues até r.tnco dias após a snl
da d·esLe numero, t\s tG horas, na su
cursal do nocto. 

-Todns as produções devem vir es
critas em separnelo. e os en1go111s pilo· 
rescos bem desenhados cm papel liso e 
11111a da China. 

Correspondencla da Esflngla 

Alrda1rram-Absolutamente tmpossl 
vel ; o espaco escnsseta e o assunto é 
tilo b11Dal 1 ... 

Luc/a 1 lma-O que mandou é tão su
bi! me como o perrulne do seu pscudo
nlmo - se nAo lôr o nome proprlo ... 

Ma}ogori-'l'em rnzão. vou estudar o 
li~SUlltO. 

Duo Bejense-cumprimento o valente 
dectrr11dor. e recomendu-tbc o proxtmo 
11uadro. 

T(Jfarana- Não se esqueça do amigo 
l'Orle ... . 

josollcos-J!11ç11 mais, raçn, aue o seu 
18,b~ J~~cf~J:·me pede com multo ln· 
teresse, sae no proxlmo nume1·0 . 

.Marco L/110-0 que mandou o sr. Mar· 
co, para uqul não marca ..• J.<'ILCa pouco 
mais de nada, mas cousa aue se aJ)ro-

ve~\l~aro Fetrelra-J!azer versos é tud• 
quo 11a de mais rucl' - para auem sou
ber ; tuzer versos 6 tudo 11uanto ba de 
mais dUlcll vara v. ex.• ... 




