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Em lres mezes 

todos podem ser 
Guarda-livros 

nF. qunlourr cn•n comercial po r 
mn•• t~q•ortnnlc que ~rJn. 11nulllla· 
dio rowpl1·t>t r p;a1an11c111 • Nlltlla· 
.. ~~ o~ tlfUt 08 OVSSltft rXPT{'f•tn 1 ss•· 
101mr ''º'" •odu n comPPtenclu n11s 
ma's lntl'Ortantes casas. t:urla de 
1;unrdn· J l n·os. conclul<ln a h•blll· 
Laçflo. Mn1 1•icu ln perninneute. Jnte1" 
nnto e t>xtcrnnto. A 1 .• r•coln de 
con1crctu tio Patz. Esco/11 Comer· 
eia/ P ereira de Sous11- S<fde Pnl:'
ccte da h ua Breyner. ••'>- Porto. 
F ilial de Lisboa.-Avi•nl<1ll Alt1tl· 
mnlo Reis, 1;J11. F ilial do Rio d e 
Janeir o - Rua Sennctor Fuscblo. 'iClli. 

'- _/ 

Corôas 
Onde ha o mais chie 

sortid o e que maia b• 
ratq ve nde, por ter 
fàbr• ca propria. i n• 
Camelia Branca 
t.• D 'ADEOO.A.Jtl"·~ 
rno rJutuf~ J • T<I/{ :J21tl 

Vae a Paris??? 
Não deixe de ir ao ReslauJonl POR

TUGAL rendez-vous da colonia porlu
gueza 167, Rua Montmortre, ao lado 
dos grandes boulevards. Proprielario: 
Barbosa Araujo Cosinha e pastelaria. 
por tugueza. Os melhores vinhos de 
PORl UGAL. Pessoal portuguez Onde se 
come melhor e mais economicamenle. 

Bsrnla ~um~r11a1 Pefeira ~e ~~u~a 
PORTO - LISBOA 

RIO DE JANEIRO 
ln<lltnto du .1ltns Rs•udos comerclaes. 

A 1. • 1·:s1·oln ele comerc io do Palz. ln1er
nn10 11 t:..xlt'rnnlo. Tanto nn ~éd(~ da Fsco
ln. no • orlo. como nos nossas Flllaes de 
1.1,hoa e lllu d11 .Jnncl ro. admn1•m-se al11· 
n os ITH crnos e externos em ciual<1ucr época 
''" ""º· Ili cur'º' llupldos , e m 3, tl e tO 
mrzes. r.u rsos 1011gos. em 2. a e 4 anos . 
Aulas dlur1tu~. Aulas 11oc1urnas. 

1·;n" a111 ·sc os i,;s1atuto~ da 1;sculna ciuem 
os Pt<ll • 

l ulra r.s,ol:i de Co me rc io do Palr. oue 
p:nr•1nlc n huhll tn<;to <'omplCt:\. e1n t rca 
niczes pura bunrdn.·l.h· ro~. 

S<fdc d 11 escolll- P:t lacete da Rua llr~y
ncr. 65 . P orto, Fili:il de Lisbon- A•·enht11 
Altntrnnte Heis, 1311. Filial do R.i o de Jn· 
neiro - Hua ~l"nador t•:uo;:c t>lo. ·IO•\. 
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TODOS os 
J \ no nosso numero anterior nos re~rerimos ao encon· 

tro Internacional Es1111nha-Belglca, Jogado, no pas· 
sado dia 4, em Anvers, e no qunl os espanhols ro

rnm vencidos por 1 !111al a O. Só agora nos podemos 
refurlr, mnls pormenorizadamente, dquele encontro, 
base11ndo-nos nos rel11los dos Jornnls rrnncezes. 

O dcsallo rol jogado sob uma baixa temperatura, de· 
:;ngradavcl e com Yenlo prcJudlclal. Xn entretanto, a 
asslstencla · rol numerosa, calculandu,se cm perto de 
ao:m 1 pessoas. 

As e1111ip1•s rapresenlallvns dos dois palzes apresenta· 
ram-se assim conslll11hlns: 

Hspa11h11: Zamora; \'nllana e Arrate; Sanilllés, Mcana 
e Pll m; Plera, ~lonJnrdln; Sesumaga, Alcantara e 
ACl'do. 

lld(Jica Deble; Swartl'nhrock e Yerbcck ; Flerens, \"an 
llallnse e Schellstraelc; Bessems, Cl)ppée; Lurnoo, 
Glllls e Baslln. 

No começo do 111atrh. os espanhots conseguiram loca
llsnr o Jogo no melo campo belga, mns a dercza advor
s'trla Inutilizou ns sou~ llsror('os para marcar. Os cs1m
nhols deslocam-se com rncllt.Jade, dando ocasião aso· 
frorcm grunde numero ele 11enalldaclcs. 

Na segunda 

"SPORTS" 
terminou som Que fosse marcado mals algum 9oal. O 
Jogo decorreu com grande egualdade. lutando os espa
nhols com o eslado do terreno, muHo molhado, quo 
lhe prejudicou o Jogo. 

-Os resultados dos quartos de finais do campeona
to do mundo, do wu·11-t.-1111ú, sobre oourts col>erlos, que 
se está dlsriutando em Bruxelas, são os: seguintes: 

Si11glt Mlshu (romeno), balt>u Conltéas -(Crancês), 
por 210, 612, 6tl e 610; Gomar (espanhol), bateu Slndreu 
(espanhol), por 011', 012 o ll1:J. Nas melas finais jogam 
Gomar contra Cochet e Mlshu contra Gllberl. 

!Jouble.L· Zognez-Rooslng (1llnamarquezes), Yenceram 
Frendenslhal-Llndstrom (dlnnmarquezes); l.ncoste-LP. 
Bemerals (francczes). venceram Crawlelg·Crelg (lngle
zes); Gllbert·Mlshu (anglo-romeno), venceram Jaurrle
la-Corral (cspanhols); Cochet-Conlléas (Crancezes), ven
ceram Tarruolla· Rlern (esrianhols). 

Nas ml'lns llnnls encontram-se: Zegnter-Rooslng e La· 
coste-Lc Hornernls e Mlslrn-Gllbert contra Cocllé·Conl
léas. 

- O sarau dl' segunda·Culra gorda, no Glmnáslo Club 
Porluguez, de· 
correu com 
grande anima
ç.~o. sendo 
enorme a as· 
~lslencla. 

.\ direcção 
do antigo rlub 
chL R. S. Plnlo 
conseguiu que 
a fr~ta tivesse 
o .-arader d•'B· 
11orth·o, vosto 
que mullO 
llf'm mascara 
dn ele carna
vole11ca, se· 
guindo assim 
º" veihos ha
Mlo~ dnquela 
ngremlação. 

Depo Is do 
c11pectaculo 
comecouohal
lo, dancando· 
se com grandu 
en tusl as mo 
até do manhã. 

parlo, Zamora 
e Dehle Joga
ram sup<•rl r· 
mente, sendo 
colns.-.al • tra
balho tio pri· 
mt•lro. Pouco 
de11nls do co· 
meco dO SC, 

i;:unrlo tempo•' 
castigando 
\"allnna, r o 1 
mnrcada umn 
grnnde 1icnall· 
dndc por Cop
pée, que assim 
te v ,. ocnslfto 
df. ohler 11 bola 
que duu 11 vlc
torl11 ao seu 
1>alz. Os espa
nhols redobrn
ram de csrorco 
e com ataques 
c.n erg 1 e os 
ameaçaram 
sériamente as 
rMes belgas, 
mas o 111nl<'h 

fJ 11a/m·1wJ gmp11 de rubgy do Sporli11q C/11b ti~ P11rt11gn/, 11w ro11ta 1111111 victorit1 
e 1111111 <frl"rQ/fl (1/11 llltltchs jOJQ,(fOS cmi1 (1 forte {/1"11/10 it19le; do Cm·cai·~/l)S rtub D. C. 
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Capa - /,1H11<itfras de Santo Tirso (clicht André ~loura) 
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DA FRl\"OLIDADE DOMESTICA - A CASA DO C.\O 

O mlnusculo e tnseparavel ca.oslnho do luxo tam-
be.Tmt:~:r~~~l:foP:~:::e0rc!:rada do sodn amarela 

sobre"'a"qual, formnndo um ontracAdO do vorgtl, se cru
zam uns Hos de •aoutl\che• preta. vormolha ou n~ul ma
r inho. A orla é coberta vor u mo. grinalda do rosas ver
melhas, uma almornda de seda amArela receberá. o eor
plnho do nosso Uel amlgutnho e duas corUnas do seda 
amarela~ graciosamente apanhadas aos lados. darão o 
uoecto elegante e •cOqueUe• do 'appartement•, 

A DECORAÇ.\0 SOBRE YIDHO 

A ptntu.ra sobre ,.ldro ~ um trabalho encantMtor e de 
lAO taell execuçAo que nAo pede senão um pouco de 
oaclencla.. Todos os crtatat>s de mesa e do •tollcUe• nca
rAo Lllndos guarnecidos com uma decoraçAo do nQres, 
11crmtunc10 assim modornlaar um serviço ôo, mais ba· 
rntos. 

Qualquer que sol• o obJocto a decorar, o processo ó o 
mosmo; mas dovo·&o oscoll\er de prereroncln n.s suoer
fleles lisas por sor mnls tacll do colocar um dosonho. 
O assunto da. decoração deve ser sempre formado por 
linhas espresslvas. mas &empre de uma srande slmpll
cldnde 

Modo de tuer - O obJecto de vidro deverá aer eslre
gado com um pano# humedecido. com aicool. para li· 
rar tOda a gort1ura que POSS& ter, pois u Untas nAo 
adorem '5 superflctos sordurosa.s. Para reproduzir o de· 
IPnho sobro o vidro, prepara-se urna soluçJ\o rotla com 
gt1. branco de llospnnha, fazendo derro~or um .Pl'daço 
desta sut>stnncta elo tamnnlto de u ma avolA om meto do
ellltro de aguo. Com oslo liquido, assim propnrado, pln· 
llHIO com um Dlnccl a suoorflcle Que ao <1uor docoror ; 
deixa-se secar. ap11cn·M o desenho oreparado •obre o 
papel e repnuem·te lodos os traços com um lapls ou 
com com qualquer obJecto aguçado. O detenho assim, 
reproduz-se sobre a auperncto embranquecida do vidro. 
Para o ftxar, é prO<"lso usar um ptncel multo fino o bis· 
tro desfeito em um pouco de essencla mineral. seguir 
e.ada traço e <1ehar 1ecar durante alKumaa horas. Para 
tirar o branco. toma-1;0 um J)ano seco o e11trei:ca·Se até 
~lo Ra1r todo. deixando 86 os traços doa contornos do 
dosenho. 

Depots ó só ptntnr. 
Empregam-se dois orocossos, tãO lacll um como o ou· 

tro. mas Que upret1ontnm alguns lnconvenl ontcH. No J>rl-
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melro caao. usam-se es Untat de •rJpolin• Que ttS.o utta 
du oxactam~nte como as tinta& a oh•o. Essas tintas PO· 
dl"m sor mtstu radas para 110 ohtcrem bons l ntermodln· 
rios. 

A61l m o R1.Ul e o a marolo (lt\O o vorde, o azul o o ver· 
molho o vlolola, o amorolo C' o vermelho, a cor do lo· 
ranja. Todas as eõrcs nilaturadns com o branco, tor. 
rnam os tons mais claros: o ozul escuro tornn·sc azul 
claro. o amarelo torna·se crt1mo, o vermelho rosa, o 
cõr de larMJa o 1om de domn..:o. etc. 

AI tintas d(' •rlpolln• H!llm empregadas, espalham.se 
em auperftclea chatas ou em llnhaa de contorno de uma 
certa ~peuura. EIRS &Ao op1ca1 e Imitam perfeltemcn· 
te os eamálles cosidos. 1\lLo dovem ser usadas senAo 
quando ost.Ao um pouco C'IJH~Haa, porque Quando ola& 
estão nuldas escorrem sobro o vidro e é dlflcll m on
h ... · ltt8 nos con tornos dos desenhos. nove-se proceclor por 

f:~~~d:::1xi~~o: ~!~:~:; dJ'(L~:o u~~nc~~:udn'd~~ c~~~!!.~ou!~~ 
e.ar; o a.sslm sempre com tod&tl as cnmadas quo so noll· car11m, Aegundo o efeito Que ii.e <.1ucr obter. 

Para o bO m extto do trabolho fo absolutamente tndla· 
penMYtl proceder por tons e detxar secar eomplet •· 
mente um tom, antes de continuar a põr outros tons. 
para r'·ltar Que os tons ~o mlaturem, 1.als o •rlpolln• 
tendo a formar rap da.mente uma capa brllhanto. QUO 
l he dá o seu aspccto caractcrl&tko. Mas. uma vez t1occo. 
nndn disto ocontece, se houver o cuidado de comeco.r l\ 
duro. ti nta do contorno pon.\ o centro. 

ALIMKNTAÇ,\0 INFANTIL 

A allmentactlo de uma creanca entre os tres e os oito 
anos, chAmado o re3tmen dA 11·1tundn. lnrancla, dc,·o 
ser extrtmamente slmple .... Ttmperos apenas 01t lndl&
pensavcla: a manteiga e o NI. Exclu"'o absoluta de 

~~1:o~~t'!ª~~~in ~°'o~10ª "~~r~sdg,~~~à~1~Y:e.0: 
compoflt<>fl. Horas certos pora as rctclçõe~. JlOndo do 
ourlo 01 bonhons, os doces '20 pnstela rla e Lodos os ox· 
cllontoo: cnl~. chá e vinho. 

O m~lhor reglmen é o scgnlr,to:~- · ,._ 
Do manhtt, no levanta.r, depois do banho. uma chovo· 

na do lolto. um ovo c1ucnto 1• uma torrada. Ou cntAo 
CACt\\I de aveia, com bast.tinte l~lte, e uma torndl\. 

Ao melo dia o Jantar, composto de sopa o um prato. 
Que l)O(le eer Pel.xe cosloo ou Krclhado com molho do 
manteiga: fJalfnha cosida ou &Alada com arroz. lesumes 
ou purf.1; de batatas; um bito CIC' carneiro ou de vltoll'l 
com bt'llat.as cosidas, frll&.8 ou •f.~Cles. E para sohrem6'
sa: rruto. ossada, cosida ou om compota. 

A '1 Quntro horas um dunch• quo pode ser uma Chi.\· 
vona do lolte o um pcdo.co do oudln, tolto om coso.1 umos 
b o lne1u18, otc. 

A •s gola horas a uUlmn refclctlo, que dovo ser mui Lo 
leve e conslltutda por c 1ualqu~r col&a de tacll dlgcst.Ao: 
rortnlla de arroz, semula. aletria, araruta, etc. Atenden· 
do a que a creanca devo delt.ftr•IO cedo. é precl8o pro. 
proparclonar-lhe uma aUmcntacAo tal. que os renom&
nos, da cJta~U.o não lhe vAo preJutllcar a tran,1ulltdado 
do sono. 

O •menu• convem Que aoJa todos os dias yarlAdo, 1-.or 
Que o 1•aladar <la creanca racllmente se canca. Pa~san· 
do n nAo eo nllmcntnr sutlclontomonto. 

Nesta l dnde é preciso vlrlnr nno só a allmonlocno co· 

~o q"u!:1'~~~iacs~0êc~~ !ºr~ufh~r::ri',~ª b~~) ~g~omón~u3~~ 
gom do pertorbncôes do organismo; é necessarlo hant. 
&uft·la a maSURar bem o a tomar o leite devaStar e aos 
golos. 

oscu.\s 
Se ha uma moda Que prtslMa e se acentue. 6 a do 

convidarmos as oessoes dn nossa amlsade e rel ações, 
pa.rn, a,>b o urotoxto do tomor u ma chaven a oe chá. 
pasaarmo& omtls horas com o 11razer da sua comoa· 
1~hln. 

Núo Crt,mos que seja pracll'IO Irá mals alta anttaul· 

dade rara descobrir 3 origem dutas reuntôes. )1a.tt, uma "º' a M<-la achada~ ela re~ o Hu caminho e tmpoz.IO 
11.0 t'SPJrlto pratico dos no&&oa contomporaneos. sub1tl· 
tuJndo, com vantagem, os rasttdlosos Jnntnros polos 
alegres o, sobro ludo, mn1s economlcos chás, podondo 
o chtl bnnnl tornar-so uma rounltlo <Jo arte, gracn1 no 
esmero, t\ olcgancla e á lotollgoncla do. dona da ca1n, 
quo nos proporciona assim uma reunião encanta.dora 
sob todoa os pontos de vl~ta. 

Quanto ao MranJo da mesa do eh6, não deve ser mul· 
to cornolktuto. A maneira mala moderna. de o f(\Ur 
con-.l!'.te .em lançar mão do •POtlches• eom nore• ou 
P•·te.la• de rosas ou violetas. aUradu sobre a toalha hor· 
dada. t:ns putos de s.andwlch1', Cro.Quetes. bolos e ~n· 
bon11o aJudnrt\o n aformosear o conJuncto. 

A Dl\COllAÇ,\0 €O PA1'1'L Oll l'OHRA H CASAS . 
Qm1m nl1.o ttim dlnbt1lro pnra comprar seda com quo 

rorrnr " oarr-do das sun.s &alas. nrm por Isso dC'vc JiM· 
dor a ldolft de deixar de as tN. NAo tem seda tem P•'l>CI 
e tsso bMl4. Ta.mbcm os que n1 forram a seda é porque 
nAo h.~ .. ·m Gobellns precloSAS e 4Wilm a seda e$t.á parn o 
GOh• lln e para os panos de \rnu como o paprl t'llA 
pura :L Jc1la. Cftda um romo OOclc toi·m vergonha do mun
do. 1)01" a. lt·llora tem llndOI papeis <' é só uma qut·f.ttlo 
tlo bOm soAto. devendo pr('fC'rlr os de uma côr unlctl ou 
eom ch•son1'0 o uco berrn.nlo. f'>l\fA os gabinetes do Lrn· 
hnlho ou cscrttorlos a cõr urororldn 6 a carmoztm sim· 
ples, côr ltsa, par a os qonrtoff cõres claras. o o.zu l {o. o 
mt•lhor. Pnrn uma casa de Jantar o verde cm cima o om 
baixo un\ roda·pé. até {L nUurn. do ln111brú, cnstnnho n 
hnllar madelri\ ou couro. E' como tudo o mats. ~Ao 
umn QUt~LAo de dinheiro mna uma questão de go1to. 
lia caus. forradas a papel qut' \•alem sob o panlo de 
''ittl1\ t~lt'\leo mais do que mullu torradas a ~eda. 

llM GHACIOSO E ORIGINAL AllMARIO·FARMACtA 

Desde o sfmptes •Ola· 
g1'ro• rei"'> dumt' lObOI\ 
c1uo so prende á parede 
nri.I' 1uMs tluns ex1tcmldo· 
dea p0r um cordão termt· 
nado por uma 1trandc bor-

~~;~~~~~ ta aui ao pequeno •arma· 
; rto·etaR;.re• feito para 

11•ro\•dtar um pedato dt• 
couro trabalhado, dum 
,•olho bahú, ondo l'O r>O· dorá guardar os uton81llos 
do rnrm acln que om todos 
as casas deve haver: um 

1 
[: q> J 

oa.coto de nlgodao. umas 
ltgnduras. uma aarrara 
rom bOraLo de &odto. um 
frat>CO com tintura da lo· 
t\o, outro com alcool e uma bisnaga de vazellna 
t&ltrntsada. vara no caao 
dfl um golpe ou do orna 
Quedo poder rocnm~n10 
dosln tcctar·se n parl o Mln· 
Rida, porq ue mullns vo· 
zc' em. dias rorlodos, ns 
rarrnactas abertas Uctlm 
um pouco fóra de rnllo: 
e nem só quando raz 1rc1· 
,·oada nos devcmoa lem· 
brar de San1a Barbartt.. 

se l·s pobre Mo lat•• 
doce todos os dl••· R' quo 
vnrA om orcaroon to ll
mllndo o multo doce 
o marga. 

]Vfenu ela semana 
:·······································••'<>••·······: 

~ 
~ 

Almoço 
Sordlnlltll frllnl u,,m 

batotai co.tldaa 
L111g11a com molho 

branco 
Câfl/ com refie 

Janbr 
sopa d•pdo 

Ca":~:lo~' J':'!ff:bo com 
P1/.xe frua 1 bataUJs 

fritai 
ArrOI dO(~ 

·· · · · · · · ~g·u·~;~ · ;~,~~ 
Almoço 
Costololtll da porco 
frita1 com saindo de 

at/ac• 
Omeltl• d /nrd/ne ra 

CafJ com /111• 
Janta r 

~~~ ';;!{: t~~/::Jodo 
Croqu~IH d<" Pttxe 

lombo a11odo 
com co11oa (lór 

Pudim l>Om oocatlo .. ...... ,,.,.,;;;;";~;;~ 

Almoço • 
Carapau1 com batatas : 

.Uowrrl:'~ª~ta/lono : 
com rodtloi. 01 10/aMe • 

t 1iro1 d• pr•sunto : 
C11f' com /til• • 

Jantar : 
Caldo 4•1rdc .. 

Arro• do baca1ha11 com 
fi/Q ll.18 t/1t fj(JCO /hOll 
f'1trna dfl corn<1/ro 

0$.S(Jda com aolada 
Pudlnt 1conomlco 

Almoço 
nncalhou g11lsado com 

b(llâlOI 
Ouo4 mt.rldOS com 

murc1/a 
Co/J com 11/te 

Janta r 
S0 'O' dl f>IJO 

Corn1 ~u/&ado com e«· 
M11ro1, nol>ol 1 batota& 

~~1::a'~~u':d~tJC:,"' 
P41dlm dl 'frutas ., .................... . 

Almoço 
Atum co1ldo com 

IXJIOIOS 
()t.. ,,, .. dt carne 

L'O{i <Ont /1/U 

ja ntar 
$opa dl ptl.xe 

FlltJIH dl pescada 
com p11r' llt b•tato 

fg::':af%/oº~f c~Jt:fi: 
Pudim de mltl 

····················· 
~xt• t elra 

Almo ço 
.\rro• dt polrio 

Pr"aunlO d /ordlnt1ra 
caf4 com ''''' 

Jantar 
soptr :do arro• 

Poloo dt tâldelrada 
Fr:~'fa°a~ª,J!"!fJ:ic':m 

Pudim dl abobora 

s.bado 

Almoço 

Caçdo d1 ~o/de/roda 
Oro• t1lr~lodo$ com 

fatia# dt. pre111nto 
Ct1f4I com l<Jllt 

Jantar 
SO/Hl dl MboS 

Ptllo d# 1'11~/a 1ursado 
com batatal, rrobOs 

• c4nOuro8 
Co•lho Jlu/sado 

com arroz 
Pudim f11rto 

! .•••••••• • •••••• •• •••••••••••••••••••.••• •• •••••••••• 
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-5ilua?oetica 
CARTAS 

Sorri-me 11 "~ntura Qu:rndo 
Pi:iro da penn 11 esrrever-vos: 
Vou-me lludlnclo. penundo 
Que estou comvosco ftllumlo, 
:.em na reulldndo võr·vos. 

E o certo é quo essn llusdo 
Me dá O CcllltOUtlllllCUll> 
De vcJr.,·os "º corni,;Ao. 
Yêr·vos na tma11lnt1c4o. 
l'êr-\'Os no meu 11ons11111011to t 

f: um gosto contrafeito 
~las que a dôr d11 11u•1•11c1n :i.ca.ma I 
Pois vi.o assim sausrelto, 
\ eodu-vos dentro do 1wlto 
<:om os olhud d. mloh'almal 

E é um hem lnURlnor 
Que •'1>$ tenllo no Pll de mim: 
Qud eu nilc> posso socrRar 
!SerU VOS vl)r e V\)8 falar ... 
Por Isso me Iludo M<lm. 

Tlusilo coosol!•dora t 
Nela vivo com saudade, 
Contaudo as ho1rus, Se11hor11, 
Emqunotu nilo ChCl(n a IHll'tl, 
De vl)r .. ·os nu rt•nlltJa.Jo 1 

11 

Jnda um dia hel·tl" rllrt!\r 
Esw minha mno dlr1•1t11 ... 
Quieta nAu p11de e•wr. 
sempre a penn hn-tlc tm1>1111hor. 
Só n escre,·er-le se 11g •lta .. , 

Qunoclo a tun mito aperta 
Para aos lab os ma t ra•cr, 
'· sabido, é coisa certn: 
Logo o oe•eJu a dc111>crta 
De cootecnr n 1••crever. 

Lá porque o meu co nçd.1 
>'ó 11or ti s 1bo 11uls111·. 
na-de 11· eslll mlnhn nu\o 
Cometer a hhll•crlcllo 
Do meu amoa• conrc•sal"I 

i' teimosa, tu 1,..m v•"•: 
\l:lS um e.lia h l·do cn<ln:i·la 
A não dizer tanta ,-e~ 

(Do livro Coraçlo meu) 
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ou~ n vldl\ mlnhn tu i·~ ... 
Indn um dia bol·dc curUl-la ... 

111 

Deitei-mo 11 noite 11t1~snlln 
Tão tnrdn. por cnufü Lua 1 ... 
TAO t trde, <IUO n 1111\lll'\l(Cl\da 
~a v111hn lrl'~cn o rosada 
" omvnll(lecor n 1t111 1 
Vinha Jà n nmn111tecer: 
Já t\S estrelM nli• 
Tinham-se Ido recolhl•r ... 
Que hnvlnm de el11s fflwr 
Se tu estavas ac Pi: U ... 

NAo •·endo o 1em110 rugir, 
Estive s m descauç r 
A"é a mnnhA suriclr 
Todn a nulU' ~0111 dormir. 
E tc>dn a noite a son11ar 1 ... 
Ao Dé 1le ti t bem qulzera 
Que a noltJ rosse ~0111 ri111 
Que nunca mo nmnnhec<ra. . 

°'toda n vtdn, nl t c1uem "'" •lern 
Perder ns noites nsslm ! ... 

II' 

A pcnn mo \•1110 11icorn 
Nesta 11ncled11d.: lnllnlltl 
De rulor-to a todn n huru , 

R no enlnnLo, nlmn bemdlta, 
Não 10 d!!vla C!Jc:re" r... -... 
Que é J:í de mnl • tanta c~crlla. 

~lns nA<> me ''º~"º cuwer. 
Porque se a •'lcrt n ê as~Jm. 
Tamb.:m o meu IJ~m qu~rcr 

(.; de mnlv, 1>1>r11uc 1· sem nm , 
Jn me uno cnh • 1111 11clt1>, 
Nõ.o 'c"bc dentro tle ruim! 

Po1· lgso h <ll' de<fel tu 
O muu a>vhro cvr.1cllo. 
Neste anc ·lu ln~allM ,110 

Ncstn doldn 11s •lrnç/10 
De suhlr no "º'º tu11 
Em bUS!':l ola sul l'ft~uo. 

Quo lindo sonhu C•t<' nwu. 
- On mlnltn nlm 1 tluce 3hrll{O : -
sempre a sonhar coJU u Ct!U. 

Desdl' 11ue s.mlto comll,ro 1 

Josf': CORDEIRO. 

..... 
--::-
' ' ' ' 



O COMPRADOR EXIGENTE 

?Or BERNARCO lVIAR~UES 

- 1 

I 
' 

I 

EU: - Ntio um mtll11w ? 
f..'l1I - E•lo11 rt tllfJ<lrar-111<' o 1wllwr q11<1 ltnho. O <1ur 11indt1 po«o 1 ,,111slrt1r· llie mail ••• 
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PORTUGUEZES NO BRASIL 

TlJNA 00 01/FEON P0/17'l'l;f}J<:Z /JO DllASIL, ele qur i' rt'!ftlll~ u sr . Jolio f>~1·1•ii'<1 

ORF'E01V PORTl'Gt:EZ DO BRASIL (l/io dt Janti m) dt que·s00 :· m1mtt, o·u l o.ti J/11rli11r; : J>l"tSidt11lt, o $1'. fhJ111in911.r~Ntto 
e (i1cal o sr. Adtodain Pachtru 
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JA passava das duas e meia da madru,l!ada 
quando Amparo entrou em casa. Respirava 
com dificuldade, como se estivera em risco 

de sufocar-se, angustiosamente. 
De repente, rompeu em chôro, e o pranto 

derramado foi, para ela, um alivio. Um pouco 
menos aflita, poz·se a meditar : 

O que me sucedeu esta noite?!'Estava em 
uma das galerias do palacio, encostada á janela 
que dá para o jardim, descansando, em um 
um dos intervalos do baile. Sentia-me feliz: 

Do jardim, em silencio, subia até mim uma 
onda de ar saturado de flôres e, por detraz da 
densa obscuridade, os meus olhos, atentos, di· 
visaram qualquer coisa que se me afigurou ser 
um pedacinho de carvão em braza, suspenso 
na atmostera. 

D'onde procedia? 
Conheço o jardim: orientei-me, sem dificul· 

dade, com a vista e não demorei em descobrir 
que aquela luz, que vinha dos canteiros, não 
estava suspensa no ar, mas era o prolonga
mento de um braço, esse braço era de homem, 
e esse homem não estava, ali, de vigia, nem 
apenas para tomar fresco. Alguem, uma sombra 
sem contornos precisos, se movia ao lado d'êle. 

Familiarisados com a escuridão, meus olhos 
profundavam, intensa· 
mente fixos, a espes· 
sura das arvores do 
jardim. Quem poderiam 
ser esses isolados con· 
fidencia!mente, no es· 
curo d'um canto? Uma 
mulher e um homem? E 
para que aquele mis· 
terio? para que escon· 
derem-se dos demais 
convidados da festa? 

Levantou-se, a subi· 
tas, um vento de fura· 
cão,que varreu a cros· 
ta de nuvens que em· 
panava o límpido cres· 
cente da lua. i\. aberta 

E 

M 
A 
G 
u 
A 

do ceu permitiu-me vêr, um pouco melhor, o 
que se passava em plena terra. De facto, uma 
sáia que parecia ser de tule ou de fazenda 
muito fina, flutuou movida pelo vento ... 

Quem poderiam ser? 
Uma obscura duvida se insinuou em minha 

alma, e tive como que o presentimento de que 
aqueles dois seres não fossem estranhos á mi· 
nha p~ssoa e ao meu destino. 

Nunca sentiram, no espírito, a resonancia 
de palavras pronunciadas longe? Nunca adi vi· 
nharam, ao entrar n'uma sala, ou n'uma reu· 
nião, a existencia de qualquer coisa franca· 
mente hostil e perigosa, que alguem nos odeia 
ou pensa em fazer-nos mal? 

Sem explicar.me porque, presenti que ali 
em baixo, no jardim, se ocupavam de mim. 
Como certificar-me? Como sahir de penosa du· 
vida? 

Buscando um meio de fazêl·o, recordei-me 
de que o toucador preparado para as senhoras 
que assistiam ao baile era no andar terreo, e, 
para subtrair-me á atenção - quem sabe se ás 
suspeitas maliciosas da creadagem - deslisei 
pela escada interna, que conheço por têl·a des· 
cido muitas vezes, indo para a sala de musicai 
assim como me recordei, tambem, de que o tou-
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cador tem uma janela 
que dá para o jardim. 

Em poucos minutos 
estava de atalaia. Fi· 
nalmente, ia dissipar· 
se a minha inquieta
ção, ia informar-me, 
talvez sofrer uma gran
de magua! 

Aproximei-me cau
telosa, debruçando 
fóra da janela quasi 
metade do corpo, em 
risco de cair, ávida 
por ouvir, confusa, 
anhelante. Tinha a ca
beça congestionada, 
oprimida a respiração, 
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velados os olhos por um nevoeiro de lagri
mas. 

Escutei: De principio só chegou até mim o 
rumor da agua gotejando sobre a concha de 
marmore da fonte central do jardim, depois o 
rumorejar das folhas das arvores, sacudidas 
pelo vento. O par continuava sentado sobre um 
banco de pedra, em atitude de confidencias 
trocadas. 

Quem eram? Toda a energia do meu ser se 
se me acumulou nos ouvidos. Até que por fim, 
depois de esperar meia hora, distingui um sus
surro de palavras. 

- O casamento, - dizia ele - resolve o pro
blema. E' a vida garantida ... 

Entrou em mim, aquela voz, com um fio de 
agua gelada na carne maguada de U::!l ferido. 
Continuei prestando atenção. Falava ela. Por 
mais que fizesse, por mais que lhe procurasse 
os meios, foi impossível perceber o que dizia. 
Nem o tom d'essa voz me chegava. Ele tornou 
a exclamar: 

- Não é bonita, nem inteligente, mas é rica! 
Parecemos-nos nos títulos, pois que o meu pro
cede de um Lopes de Ayala. Sou senhor do 
vale de Llodio, da torre de Orozco, alcaide-

BEBAM AGUA 
de 

S. MARÇA1 
TELEF. C. 1566 

Restaurant 
Bonjardim 

9, T. de Santo ~ntào, 11 
Jantares e almoços de mesa redonda e por 
~lista. - Um habilissimo cosinheiro dirige 

o magnifico serviço de cosinha. 
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mór e meirinho da Vtctoria, e chanceler de 
Castelia; quero dizer - acrescentou, rompendo 
em sonora gargalhada - devia ser tudo isto, 
conforme os fóros dos meus antepassados. 
Actualmente sou, apenas, um cavalheiro roído 
pelas dividas, sedento de gozo e sem uma pe
seta ... 

Tampouco ouvi o que ela replicava. Apenas 
me chegaram duas palavras proferidas por voz 
de mulher : - Pobre diabo ! ... 

Compreendi que era de mim que estavam 
mofando, os dois, e descobri que, entre essa 
mulher e esse homem, ha o quer que seja que 
cavará a minha desventura ... mas que eu des
truirei, malograrei, aniquilarei com todo o po
der da minha força de vontade e da minha 
dignidade. 

· · A'~p~~~ · i~v·a·n't~~~~~ 'dá ·p~Ú~~~~ · ~ 'ê~~~;r~~: 
se, chorando, no quarto. Pediu com que escre
ver - e deu a entender concretamente, redon
damente a alguem - um homem - que sabe o 
quanto a felicidade conjugal é incompatível 
com certas perambulações nocturnas pelo jar
dim da duqueza ... 

MANOEL BUENO. 

l'"*l l l!l l l l l • l l l 11111111 

As pessoas que visitam Londres encon
tram no Hotel Cecil jnstamente o que es
peram encontrar de um dos boteis de maior 
fama do mundo: Todos os confortos e co
sinha esmerada. Serviço feito sem ruida e 
sem incomodos. Distinção e alegria. 

O Hotel Cecil está magnificamente si
tuado exactamente no centro de Londres, 
frente ao rio Tamisa, bem colocado, por 
consequencia, quer para tratar de nes?ocios 
quer para divertimentos. Tea; grandes sa
lões de jantar, grill rooms, salões aparen
temente completos em fim, todas as come · 
didades previstas e necessarias em um 
hótel moderno. 

HOTEL' 
CBCIL 

LONDON 

;; .. 
;; 
;; 
; 
; 
; 
;; 
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TEMPORAL INDISCRETO 

Graças ao tempora l, que tlio vlolen tomente se rez sentir em I.Jsboa Ourante a noite de e parn 9, os tapumes que ha longos 
mczes e ncobr lan•. no c:ampo Grnn<le. o monum<•nto da Gucna p, ntn~ulru·, ,·ooram pelos ares, arrebnrndos pelo vento, o qual 

tomou, assim, a Iniciativa de Lmn Inauguração que ameacu•a renllzar.so . .. pnra as cnlendas gregas 
(Cllchl! Salgado) 



A E/QUADRA lNG 
EM LAGO /.~ 

NO ~1P.llA1.t1.\0· 11cnl1•r rontlllllndo lnJ(l('lres p:trA lflrto.. 
1 \1 C!l\l\-Ur'n t·11taodlo 11" lult1 clt• &rt\l•çào f!nlru, lnKI 1t:,,, 
A• Y.SCJCl-~RO.\-J JelldOrt'• dn •fool-bonl· . 1•ortu"utne" ú 

lngttn• 

1 WJll&.lra (unlleada em L<l!JflS ( C/1cl11J.~ i\. ~an 1 o:>& 
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AR.li/TA 

DFV 

NAOneces
sita de 

apresenta 
ção. 

Aluno do 
inolvidavel Rafael Bordalo, possue a magia de 
imprimir ás suas encantadoras miniaturas a 
alma da Verdade do Eça. No mais microsco
pico «detalhe», no imprevisto de correcção 
peregrina com que delinia as personagens tão 
pequeninas no barro, mas tão grande em Arte, 
Elias impõe-se como o primeiro miniaturista 
da Península. Excessi-
vamente modesto, é 
como que envergo
nhado que, no seu 
pequenino « atelier », 
nos abisma com 
as maravilhas q u e 
produz. Num recinto 
acanhadissimo, por 
vezes acompanhado 
da fílhinha, que é os 
seus enlevos, o gran
de artista caldense 
passa a existencia in
suflando ao barro a 

Pe<lilcn'i-0 para a romaria ( Estah1~la) 
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MIN IATU RA.! 

EM 

AQRO · 

vida, ceden
do á arte tra
balhos que 
mais nin-
guem faz. Por 

ali tem perpassado- quanto mais distinto pos-
sue o paiz. i 

Os seus trabalhos são sempre duma origi
nalidade unica, não tendo duas produções 
sobre o mesmo assunto, precisamente 
eguaes. A's miniaturas em barro dos quadros 
de Vinci e de Rafael, seguem-se as de .Miguel 

Angelo. E ao par des
se conjuncto maravi
lhoso de obras dos 
mais brilhantes vultos 
que fulguram na His
toria da Arte, como 
corpos de primeira 
grandeza, a reprodu
ção da alma nacio
nal no «Fado», de .Ma
lhôa - outro caldense 
-,na .:Musica do Zé 
Pereira», no «Peditorio 
para Romaria», e mui
tas outras. A reprodu-

Musica dQ z,; Pereira (Estatueta) 
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ção, em propor
ções tão minus
culas quanto 
admiraveis pela 
fidelidade da co
pia, dos traba
lhos de Rafael 
Bordalo Pinhei
ro, destinados ás 
capelas do Bus
saco, são um as
sombro ! E esse 
candieiro encan
tado que prende 
todas as faculda
des de quem o 
contempla?! 

Depois de mui
to instado pelo 
grande amador 
da Arte, já fale
cido, sr. Higino 
de Mtndonça,ex
poz Elias dos 
Santos, em 1920, 
<>S seus traba
lhos, na Socie-

l/111 Prmpio (Origillal) 

com que, ás Cal
das, se impunha 
um tributo de 
homenagem, que 
perpetuasse o 
nome de Fran
cisco Elias dos 
Santos, os srs. 
Hipacio de 
Brion e Pedro 
J o ice Diniz to
maram a inicia
tiva da constru
ção dum vasto 
«atelier• desti
nado ao artista, 
num dos melho
res pontos da 
víla, sendo auxi
liada, essa inicia
tiva, por diversos 
elementos que 
a acariciaram 
com o espírito de 
justiça 1 que ela 
inspirava. Mas o 

dade de Belas Artes de Lisboa , conjuntamente 
,com a de pintura d'aquele seu amigo e filha 
deste, a sr. ª D. Henriqueta Cardoso de Men
.donça, ouvindo entãoda boca do Chefe de Es
<io palavras de incitamento e admiração. 

Concorreu tambem á exposição do Palacio 
de Cristal do Porto. 

Admiradores do seu talento e concordando 

preço exorbitan
te dos materiaes de construção sustou a 
obra, e assim nos encontramos privados desse 
belo recinto cheio de luz e de Arte, onde Elias 
continuasse operando milagres nos seus peque
ninos blocos de barro. 

Caldas da Rainha, 1 de Fevereiro de 1923. 

J. PIRES MACHADO. 

(Cl1c/1~s. Alvnro da c unha e Souza.) 
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Secção Editorial de O SECULO 
Enciclopedia Popular Ilustrada 
''PORQUE COMO E PARA QUE'' 

Estão publicados 8 fasciculos, a saber: 

O MILAGREIRO DE NANCY 

MARAVILHAS DO INFINITO 
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

GRAVIDEZ E MATERNIDADE 

No prelo: 

A NOBRE ARTE 

COMO SE FALA COM OS MORTOS 

A FISICA EM 26 LlÇOES 

BOAS MANEIRAS 

COLECÇÃO DE ROMANCES ILUSTRADOS 

Estão publicados 4 romances a saber: 

O ARCO DE SANT'ANA, do Visconde de 

de Almeida Garrett. 

CARMEN de Prosper Merimée. 

CADEIA DE CRIMES, de Guy Thoroe. 

O HOMEM DA ORELHA QUEBRADA, de 

Edmond About. 

No prelo: 

OS SEGREDOS DA ATMOSFERA, - AVICULTURA, QUOD VADIS? - CATOLICOS E HUGONOTES 

FOOT-BALL, ETC., ETC. - OS ULTIMOS DIAS DE POMPEIA 

Cada facisculo ilustrado, 50 centavos. Cada romance completo, 1 escudo. 
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Os 111111(rn)q11s sobrevive11tes 1ia e11(er-
11111ru1 tio nslitutu ele So•·orros a N1m· 

{ragus, .~'~~. !:ª.f?. ~'ArcQs 
O temporal que se fez sentir no 

paíz, dura nte os dias 8 e 9 do cor· 
rente, determinou, entre outros de· 
saslrcs, um naufiagio perto da torre 
do Bugio, em que perderam a vida 
7 homens, tendo-se salvo os 2 res· 
lantes da tripulação do navio nau· 
fragado-o rebocador RltoT10, da 
empresa das Minas deS. Domingos, 
que vinha para Lisboa a receber 
concerto-devido apenas á heroici· 
dade da tripulação do salva·vidas 
Patrão /onq11l111 Lopes e, em espe· 
cial,de Quirino Lopes,que,lançando· 
se ao mar, com iminente risco da pro
pria vida, logrou realisar os salva
mentos. Ao heroí, o nosso mais en
tusiastico aplauso e, pela memoria 
das victimas, o nosso mais maguado 
sentimento. 

- Doze horas em lucta com as ondas 
·· ·••••••1 

Da tripulaçlio, cÔmposta p or 7 homens, 
salvaram-se apenas 2 

OS DOIS SOBRElll'Et.TES 

O pilotn S1111to• .Varnoto 

A valctile tripulaçã-0 do sal!Xl-vidas •Patrão Joaquim Lopes• 

{Cl/chl!s Salirado. 
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J - Or91111i<cJfliil tio rorlejo. 

2 - Cilt!I'"''' tio< prfoiriro.< 11ll111ifts'1111•n 
:1 - IJ.:sfile d11s i11trm1,,1'11 do 1hi/IJ /'r"{issio

tlo Terpi. 
J - Co11ia111lw1k1 e ll{iriti!ida I~ cl11 ;G11arcl 1 

i\'acimwl Rep11blita11a. 

5 - Ofidai.i e prarru ri<: polida. 
6 - Revolucio1mrios rio :Jt rlt Ja11eiro. 

031DEJANEIRO 
NO PORTO 

O cortejo civico 
ao tumulo dos vencidos 

no cemiterio 
do Prado do Repouso 

(Clfchds, Snntos AP08tOIO.) 



PORTALEGRE ARTISTICO 

Guarda-alfaias da Sé Catedral 

A provinda - a .provinda menos conhecida, 
claro - tem, tambem, disseminados, bo

cados que convidam a uma visita. 
E' o caso dos representados por estes quatro 

« clichés » de Portalegre. Portalegre é a cidade 
transtagana mais bem situada. Visinha de Cas
telo de Vide - a «Cintra do Alentejo », no di
zer do Mestre - forma com ela e com o Mar
vão o triangulo mais interessante que em todo 
o vasto Alentejo se conhece. T11m11lo de D. Jorg~ de !tfcw 

Deixa-nos entrever, um d'esses « clichés » a 
extraordinaria beleza da porta da igreja de S. Bernardo ; outro fornece-nos uma pálida idéa 
do que é a obra grandiosa - a mais grandiosa que, em tumulo, se conhece - do tumulo do fun
dador do convento de S. Bernardo, D. Jorge de Melo. E' todo em marmore. 

Outro • cliché » mostra-nos ainda uma obra valiosa, obra que faz o pasmo de quantos a admi· 

Porta, es:ilo Re11ascença, da igreja 
de s. JJern<mlo 

ram, O guarda-ai-~ 
faias da Sé Cate-i 
dral, todo em· ta-
lha,~._trabalhada a 
não parecer 'por 
mãos de homem. 
E' d'aquelas obras 
perante as quais 
pasmam artistas e 
indiferentes, ~ lei
gos e apreciadores. 

O ultimo « cli
ché » é duma ja
nela alteada- por 
modéstia do artis
tista ou mau gosto 
ds proprietario
na casa ali da 
rua 19 de Junho, 
q u e foi palacio 
dos condes de 
Vila Real. E quan
tas pessoas que 
teem estado em 
Portalegre não vi
ram esta joia em 
granito . .. 

C, M OURATE. 

207 

l ll?u:la es/,jto Jlfanuelino do (111ligo palacio aos 
co11des dd l'ila Real 



Um t;fw • . • 1'<'ll1op1 
A t11tnina lf~m·iqutla RllJllllJ l"in:i, 

de Arles Reunldu 

NAVAL 
f 11 _LJ/8011-
Pelas ruas e nos 

bailes infantis 

O Cisne, 'ª'"º <lo tr. Vital J'1·ista A mtni11â JVad t IAm'll 
,,, Almtida RamQS, do On· 

ma Anllga 

O Carro dn AgrtcuUuro. ®sr, /Jtwftol IJ0111'11gos 1'or1·u 
L'ma pálida 1•eoc11utlluiç.W da a11liga Dansa da Dlca 

(Cllcht• Salgado) 

A 111enú1a Regina Co~ta, 
,,~ nnl llo Vcno:dnno 



A cidade da Guarda 

A Guarda, cidade, perdida entre as altas serranias 
da Beira Baixa, nas faldas da Serra da Estrela 
teve na 11ossa Historia um papel bem notavel'. 

Como o seu 'nome indica, foi o posto sempre álerta 
-contra incursões do inimigo, desde os primeiros tempos 
<la nacionalidade portugueza. Assim, foi D. Sancho I 
-que, no logar onde agora se ergue esta cidade, man
dou construir uma atalaia ou guarda - donde deriva 0 

-seu nome - rodeada de muralhas. Com Trancoso e 
Celorico, formava um triangulo de vigias áquem fron
teiras, dificilmente transponivel por invasores. 

Era outrora a Guarda uma das cidades mais fortes 
<lo reino. Das antigas fortificações, existem ainda 6 
portas, varias torres e o arruinado castelo, que está 
:situado no ponto mais elevado da cidade (4.400 pés 
acima do nível do mar). Deste castelo alcança-se uma 
-extensão de terreno assombrosa. 

Para o Oriente, no limite d'uma larga faixa pouco 
~ndulada, que, no funêlo da colina onde assenta a 
Guarda, se desdobra, divisam-se novas montanhas 
primeiros pendores do planalto de Castela, algumas já

1 

terras de Hespanha. Para o Ocidente, transposto 0 

Mondego que murmura em profundo vale, destaca-se a 
-extremidade NE da Serra da Estrela, e, mais ao Norte, 
-entre montes meio esbatidos pela distancia, nota-se o 
Castelo de Celorico, rodeado de pontos brancos forma
<los pelo casario. O monumento mais importante que 
se levanta na Guarda é a sua sumptuosa Sé. 

Começada por D. João I, a pedido dos bispos que 
nessa cidade residiam, só se concluiu do reinado de 
D. João III, depois de varias interrupções. 

O castelo 

=E' uma das mais vastas e elegantes catedraes de 
Portugal, pela sua bela arquitectura puramente gotica. 
Tem, no interior, arlishcos e valiosos marmores e 
obras de talha. Ultimamente, tem sido beneficiada com 
importantes reparações, que bem necessarias se tor· 
navam. 

Não foi esta a unica Sé que a Guarda possuiu. Em 
tempos anteriores tinham existido duas catedraes, de 
menores dimensões, ·que foram sucessivamente destruí· 
das, a ultima das quais por D. Fernando, quando das 
suas guerras com Castela, para que o inimigo se não 
apoderasse dela, e ahi se intriucheirasse. 

A Egreja da Misericordia, fundada no ultimo quartel 
do seculo XVI, possui um frontespicio maJ!estoso, duas 
elegantes torres, e é ornamentada com cantarias bem 
lavradas e com talhas de valor. 

Numa das torres da cidade, estabeleceu-se u1n posto 
metereologico, de utilidade incontestavel. Costuma di
zer-se que a Guarda é a cidade dos quatro ff, isto é, 
feia, forte, fria e farta, resumindo assimas suas prin
cipais características. 

(Cllcl1és ao nuctor.) 
Bernardino SARAIVA. 

A' dil'eita : l'úw geral da Gual'da, tirada da Tel'raÇ-O d 1 Sé, des!ac<mdo-se a gl'eja <la Miser icordia e o Obsel'rnto, io 
A' esq11ercla: A porta pri11cipat ela Sé 



Há Muitos Anos ... .. 

Fachada elo l'f1vil/1ii11 Portug111·z 11a R11a das N11rõ~s 

Fon \M sempre, as exposições de Paris, grandes cer· 
tamens mundiaes, constituindo, a sua realiza· 

ção o assunto, por excelencia, do ano em que se 
realizavam. Todos os países do mundo se faziam re· 
presentar nelas, competindo, como é natural, no 
luxo e propriedade das suas instalações e na va· 
riedade .e qualidade dos produtos expostos. Na de 
1878, figurou Portugal com dois magnificos pavi· 
!hões, propriamente o Pavilhão Porhiguez e um Pa· 
vilhão Colonial, dos quais dão ídéa as gravuras que 
reproduzimos do quinzenario O Ocidente (n.0 • 13 e 
23, do 1.0 ano, de 1 de Julho e 1 de Dezembro 
de 1878). 

Portugal, 
na Exposição de Paris 

de 1878 

O Pavil/uio clM Col1J11i11.1 P11/'l119ue~us, nn C<1111J10 tle. ilfllrle 

l'úla illrerfor ela aal.:l'ia <lo Pavi/lliúJ Porl11911e: 
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LJ MA triste no.ticia: .Morreu Wallacc Reid, joven 
aclor americano, mlerprete de numerosas peli· 

culas, que foram verdadeiras creações. Tendo nasci· 
do cm S. Luiz, ha trinta anos, abordou quasi todas 
as prolissões antes de entrar no •studio•, desde jor· 
nalista a •cow-boy•. Começou a filmar na Selig, tendo 
até tomado a seu cargo a •mise-en·sctne•. EScreveu 
o entrecho de •A confissão• , que foi interpretada 
por Henry Wallhall. .Depois desempenhou varios pa· 
pe1s em pequenos • lilms• do Far·West (The Countess 
Betty's Mine), foi o prota~onista do •Abraham Lin· 
co~n'. e interpretou •A ongem de uma nação• de 
Gnfhtb. Apareceu, depois, numa série de produções 
com Geraldine Farrar: •Jlfaria Rosa>, •Joana d' Are• , 
•Carmen•, •O talisman•, •Os conquistadores-. Foi o 
companheiro de trabalho de Elsie Ferguson e de Do· 

rotby Gisb nas peliculas cForever• e •Heidel· 
berg•. 

Contratado, em 1916, J?ela Paramont, que ele 
nao devia mais deixar, mterpretou numerosos 
dramas de aventuras, vindo depois a reservar· 
se aos papeis de «Sportman•, e assim filmou: 

«Entre o martelo e a bigorna• , •Um marido 
por um dollar• , •O seu 40 H P• , •Campeão de 
amor e velocidade• , •Sempre a audacia• , cA 
escola do encanto., •Comboio especial• e mui· 
tas outras. Brevemente serão apresentadas pe· 
liculas do desditoso artista, que a morte levou 
na força da vida e do explcndor; entre elas já 
estão anu!lciadas: .o coração engana·nos•, com 
Gloria Swanson: •Excesso de velocidade•, com 
Agnes Ayres; •Crise de habitações•, com Lila 
Jec e ainda com esta atriz •Para salvar um 
reino•. 

Os seus ullimos sucessos. na America, foram: 
. p e ter lbethson•, 
um • lilm• romanti· 
co; .Aeron lhe con· 
tinent-, •The Ghost 
Breskcr•, com Lila 
Lee: •Nice Peuple•. 
com Bébé Daniels, 
e ·Clarence•, com 
Ma y Mac, Avo· 
Agnés Ayres e Ka· 
thelyn William. 

Wallace Reid ain· 
da comeÇ<'U a fil. 
mar a pe licula •No
body's Money, mas, 
a doença impediu-o 
de concluir este 
trabalho, sendo su· 

A bem rarmtcriuica r.rµ1·r.~são de it1g,·nuídode de Mabel No~·mamt bstituido por Jack 
Holt. 

Casado, ha já aJ. 

J!n ns anos, com 
Dorothy Daven· 
port, sua compa· 
nheira de traba· 
lho, no começo da 
sua entrada no ci· 
nema, Wallace 
Reid deixou dois 
filhos. 

- Gloria Swan· 
son filmou, com 
enorme exilo, as 
quatro produções 
daParamont: •The 
lmpossible Nors· 
Belleu• , •My ame· 
rican Wife• , •Pro· 
díl!al Danghters• e 
•Hollywood•. 

A 1111,111~10 acln": il.aliana. lh'spr. r1 •m d· s 
ullimo.flroool/11)1. 

U'trllau llâd," 111alogrwlo ndm· omo-itant>, 
J.11 l"'"(.Q (alttul i 

- Mary Mile Minter, a formosa actríz da 
Reatard. actualmente na Paramont, obteve 
ultimamente dois grandes e:utos com o seu 
trabalho nos · films• : • Thc Trai! of Some· 
sonsc Pine• e •The Coroboy and thc Lady•. 

O conhecido William S. Hart já não 
deixa a t cinematografia, como se disse, 
quando este actor estava filmando a peli· 
cula •White Oak . Depois de alguns mezes 
de férias voltou para a Calilornia, tencio· 
nando, agora, produzir, sómente, quatro 
•lilms• por ano, de maneira que estes pos· 
sam ser considerados como obras de valor. 



B~IGU RA S& FACTOS 

A Jo\en aluna •1ft •·~ol!\ da Artr de Hepresentnr. 
\latll\ Tere.ta. Qlh '""'º &6 distinguiu nu fl< JtU 4'1 
t...ft1 u º"º· p r oç:.11.t!p da ulllma audlç.jo, no Te&• 

trv .\a lonaJ. dos aluno~ da mesma Escnla 

(l,lirJ1e Fotograna Brasll.) 

Lellura 110 etoato 
dat vlcllrnu do de· 
~•I ri•, ha um a110. 
na doca d& 
Bcll'ln, oor 
ocaalAo ela 
MIAAU anlo· 
no. do ho 
mono 80 m 
ás nwamns 
v l e~ 1 in as, 
roa1tsndn no 
dh' lt, nn cs· 
u u ad r t llul 
do submcr· 

l'IVOIS 
(Cll<_, 

~foll(ll•l1t) 

Aspec'o dn ornamentação da estação do ·rrofa, <1unntlo dnfPnf480ROm, por a li, 
do~ t~vlndort.18 O:igo Coutinho e Sacadura Cabral. a <·nmlnho de Draga 

Dr. Oa11lel do M1tto1 
111 hom1•nu1<1'm d mf'morl• d1• •1\.1 to .,,. aht• 

l'IOJ; d \,• 0110 d" Hll"lho I .. <I l Hh•hlll•• 
dv de t~ll11l1,.. l1111u)lur11orAu (1 r~1t11ho, fio dila 
::\do c .. rrcnlf', e• .. 11t11rn f'll11le.1 1111 lh111lro 

l'Nlf,,••ur 

<1rofe11or Alfred o A 110/I 
A quem n. Pscu ldndo do f.otras. da 
Un1versld8dc de t.18bOl\ ncabn ele 

conferir o grnu do doutor 

n. h·onc d" J' m ~1·ca, 1ohr1nhn. do sr. 
~larlno da 1-'on,.,on1., clln•ctor gt:ral db al· 
randegeN dn r•ro\'lncln cio ~1ocr11nhh11H:. e 
o sr. Ut'nlo de S11uMn tollo Snlemn, cujo cn· 
sarnento so reu ll!'On n;oci•1ucm ... nte 4:fil 1.011-

rt·oc:o MMQU(1$ 

Dr. CostA Lobo 

Tomu·. B /rch 

['( mlnl"tro dos t-:Mlftllo<. Unidos da Amerlco. <lo :\orle e111 1.11;110:1:. 
que partiu no dia H, pan 6 ~eu pnlz. a bOrdo tio pl\quete lrult'J 

Dlrcclor do Ol1t101·vf\torlo Afitrono· 
mlco do CoJmbru, tt'R •'O~ftdo ha 
dias do etil rnngolro, onde ttlra ad
Qulrlr mnlorlal 1UHA oquPIO esta· 

uma parte da n&.slstoncla ao 0 1 1110~0 <le conrratornlsaçtl.o. ororucldo no dlA o .. 
no Cnfé Tavorol'I nolo Trlonwuto \"ormolho em PorLuy:at aos sra. C. O. Uenr> 

e A. w. irnus..,n, socrolartos d(U1ueta vgroml11ção na Amerlcn 

,_ bvloclmonto scll'nllUco (Cllch' ~n1p4'u) 



O EXTRANGEIRO EM . FOCO 

A ~ntresra d os pr lslonei;o:s espanho/11 de Mel///,. 

/Jarr<1ça cmwyacla tlt prisioneirns {eillls prlo., 111011ros, 
IJ• cuido t/11 derrota de Me/ilia, e '/Ili' Qf(lbam de ur 

tlet•oll'idns u Espa11/la 

Os p /enlpotoncl•rlo:s de Lausanne 

Na oval : /.mwt l'acllá, "''/l l'esmta11te ela 7'twq11ia ; fL dlrolla: 
Bo11qJ11rll, um dos rc1i r1•.w1tantes <la Fra11ça ; em halx:o: 11 
Jlfarque: Garro11i e 1 ord tJur:on, 1 ·epre.~enla11tes, r es1wct iva-

111c11te, tia /la/ il' d da Grll-B,.eta11/ia 

julg•mer.to dos industriais alcmlu pt:10 conso:tho de guerra fr •ncez, em" Mayance, no d ia 24 do mez findo 

(A' esquerda, em {1enle do gondnrme, os réus :jFrilz T ysse11, Jíasten, ll't1sle11tw{e1· d Tengtl11u11111) 



PEÇAS DE CARNAVAL 
· · ···· ···· ·· ······ · ····· · · •• •li 

NO Cnrnaval, quasl todos os nossos teatros enxerta
ram noe cspcclaculos hubltuals algum atraclivo 
em :honra do Deus follllo: lntercalnram-se qua

dros J)urloscos em revistas Igualmente burlescas, 
foram-se buscar aos arquivos velhos actos para rir e 
até nos apareceu uma peça, cscrlla talvez com Inten
ções rarclslns, mns absolutamento traglca. Foi a de 
Nascimento Fernandes, Especll'os, representada na saleta 
Foz (ba quem lhe chame salãn, por Ironia) na nolle de 
8 do-corrente mês, a seguir á comedis .lrro; 11'1t'(, 

Os leitores sabem que .i\ast.:lmento Fernandes é autor 
da f.'nlmda 1lu111a va<lal'i~. obra de titulo sugesllvo em 
extremo, porque niio ha exemplo de nenhuma padaria 
ter falido até hoje, e por essa amostra o tcem como au
tor comlco; pois enganam-se. Nnsclmt'nlo 1:ernandcs 
acnbn de gnnhur fóros de autor drnmallco, quiçá tra
~lco e patologlco. Os Esperll'os arrepiam-nos e crlspam
nos os nervos, como se fossem uma duzla de unhas 
aparadas em bico, raspando com lnslstenclu, durante 
uma hora, numa parede calada; nt'!sse neto luminoso e 
simultaneamente pavoroso, :oiasclmcnto Fernandes, 
quer como auctor, quer como actor, ó rormldavol, as
sombra-nos, esmaga-nos, pulverlsa-nos 1 

Querem os senhores saber o que acontece a Paulino 
Dias, o herol do .1rro; ®ce, depois do ver perdidas as 
suas Ilusões, alimentadas durante os trt:s netos da co
medlli? Snho-lhe o desgosto á cabeç1l, começa a falar 
em oslllo ruturista, perde a ncxlbllldnde cllglto-gullar-
1·a1, frequenta as tabernas e, por nm, boborrlcando co
plnhos da 1·ij1i, abancando entre radlslos o nn presença 
das duns pêgns do Àl'l'OZ 1l1ice-agora lambem na mlse· 
ria, cm casllgo de seus vlclos e artimanhas -resigna
do, escutando, tremulo, as varlacões do seu sucessor 
leite C1'éll", nas magoadas cordas da banza, perde gra.-
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dualmcnle as rorças, encosta a cabeça á mcsn do pinho. 
vomita golfadas do sangue e expira! Expira- e tlca cm 
tal estado de prostração, que mal pódc. dai a 11ouco, 
abrir a boca, para declarar á pobre vluvn. que está doll
nltlvamenlc morto t 

Bravo, seu Nascimento 1 Você, como setor, !ot Vfro e· 
rol zacconl: como auctor, foi Shakspeore, foi tbscn, e, 
ainda lhe dizemos mais: foi Afonso Galo'. 

Bravo! 

Tamlrem é multo triste a revlsllnha 1-"tuta do tem1><1 
da autorln de l'11ri11.f e Cm:: Ora;, pseudonlmos tJUO, evl
dent!'mcnte, nAo ocultam os nomes de Ernesto Rodri
gues nem de Fltlpe Duarte. ~tio chega a ser tr11gctlla, 
como os Espectros do Nascimento; no entanto, a mclan· 
coUa envolve, num mais runereo manto. os sous qua
tro ou cinco Quadros e o espectador. depois de n 
ver. sal do teatro com ldéas vagas e negras do i;ulcl
dio. 

Para sermos Inteiramente Justos. devemos, porém, 
1tlzer que na pequenina peca com que o teatro llc S. 
L1m ontrlsl<'Ct•u as suas recitas carnnYnlescas, ha umll 
personagem de,·cro.s t'ngraçada: é o 'ir m !lfllfO, a cargo 
do actor \"asco Sanl' Ann. Se os autores ro~sem expt·· 
rlentes. aproveitariam até essa personagem 1>arn titulo 
da sua revista: bem se sabe t1ue a Fr11ln do le1111>1J é tal
ta de gl'aça, mas a declarncão clara e Incisiva nos car
tazes seria uma determinante multo atondlvel no dclllo 
comolldo. Nflo ha Jurl nentrnm que ntlo tome t'm lron 
conslderaçl\o n confissão espontanea do reu. 

Jl\\RIO COSTA. 



S E A R A A L H E 1 A. 

- Como voern, JA começou a reconstrucl!O 
das casas tlcstruldas pelos alrmlies. 

- Que pon111 Quanto não eram mais pitores
cas as rui nas 1 

(De l.ife.) 

- Olh11 lá, mamã, se o brbé Ocar debaixo 
de alrcu m automovcl ou os ladrões o levarem 
queros que acabo o passeio e venha depois 
dizer-te ou que venha dizer-te para acabar o 
passeio depois'? ... 

CDe P1111ch.) 

- Olha, olha, é o professor que me vae en· 
slnar a andar a cavalo! ... 

- Irra 1 Com professores assim, at(> dá rcos
to aprender ... a andar a pé ... 

(De Caras y Cm·rtas.J 

- Imagina tu quo a senhora minha modista rocusa
se a continuar a llar-me ! Vim cá para te pedir <JlHl mo 
recomendes á tua... (De J111ly1·.) 

- Meu marido é um grande admirador de ludo quan
to eu possuo: olhos, voz, mãos ... 

- E lu, que admiras mais, nele'? 
- O bom gosto ... 

(De l'<tit Pal'isie11.) 

- Cedo· lho o quadro com uma condição: alojar-me 
durante oito dias .. -

- Está bem ... mas, além do quadro, ha de pintar-me 
as janelas, de no,•o 1 ... 

(De L' /11lra11so19ea11t.) 



A 

Loira de H. Lopes 

de Mendonça 
A PORTUGUcSA Musica 

- m11s1A? - lo. 

Desfralda a invict(bandeira 
A' luz viva do teu cen ! 
Brade a Europa á terra inteira 
Portugal não pereceu ! 
Beija o solo teu jocundo 
Ot.Oceano a rugir:d'amor; 
E o teu braço vencedor 
Deu mundos novos ao mundo ! 

A's armas, etc. 

HINO NACIONAL 

,/ 
~fJil dll"""' 

de Alfredo Keil 

II 

Saldai o Sol que desponta 
S6bre um ridente porvir: 
~eja o eco de uma afronta 
'õ sinal de resurgir. 

·os d' essa aurora forte 
ão como beijos de mãe, 

Que nos guardam, nos sustem, 
Contra as injurias da Sorte. 

A's armas, etc. 

D.C. 



ESCOADAS as sombras da ultima noite de 
Carnaval, o espírito, fatigado dos estontea

mentos de55!1 quadra movimentada, volta-se 
para a suavidade do misticismo talvez numa 
necess!dade instintiva de expiaçã

1

0. Depois dos 
tres dias ~e loucur~, em que os ouropeis cas
calham gritantes, pmcelados de coloridos for· 
tes e desorientadores, numa ilusão de pompa 
vem. a quadra do recolhimento, da evocaçã~ 
p~ehca desse drama longiquo mas sempre vi· 
c~do atravez os seculos, que se desenrolou um 
dia, entre as muralhas vetustas de Jerusalem. 

Chegou o momento de só se pensar em •toi· 
leites- negras; nos bailes, nos teatros nas ruas 
é a côr do luto e da melancolia que 

1

impera. E 

em torno das vit rines 
das modas, a folhear. 
numa ancia de f.esquisa, 
as revistas de e egancias 
que nos chegam do es· 
tranteiro, comprimem· 
se as impaciencias, em 
busca de modelos apro· 
priados á epoca e á côr 
que neste momento se 
impõe. 

A!(arc110 dr l.e(lo. 

I 



AQUI SE OlRA 
DOS LIVROS . 
CUJOS AUTQ 
RES, fNVIAN· 
DO-OS /(BI
BLIOTECA DA 
l'VSTRAÇÃO 
PORTU&UlSA, 
MANIFESTEM __ ..._ ..... iiiiiám....,_.._-.-_ 
·o DESEJO OE ONDE SE CONVERSARA. COM OS 
SER FALADOS LEITORES A PROPOS \TO OE TU. 

00 E O MAIS QUE OCORRER. 

ODES DE ANACREONTE, t.rad. de L. CALADO 
NUNES 

Lufs Caindo Nunes, poeta, musico, desPnhador, arlls
tn !!ló á meduln, me>rreu longe da velhice, tendo con· 
sagrado a sua acllvldade no ensino, como professor do 
curso aecundarlo de letras. Traduzindo lloraclo e Ana
croonte, soubo dosefupeohnr·so da tarera por forma 
que as rormosuras originais dos gloriosos cultores d.os 
musas em nuda ficassem dlmlnuldas. Temos presente a 
sua versão das ()(/,. de AnMrrrmle, entre as quaes se 
contam nlgumosque tlguraram nas paginas da /111sll'llf~ío 
Gm·1111111r:a. O trabalho de Luís Colado Jliunes ó simples
mente soberbo. As maravilhas anacreontlcos conservam 
todo o sou sabor e toda a sua graça na tmcluçllo do ma
logrado poeta. O elogio do amor e do vinho, dos preze· 
rcs sonsuaes e cl11 eterna mocidade elo coraçlío, que se 
ri dos cabelos brancos, nlnguem como Anacreonto o 
teceu. E os que estranham Antonlo Boto e se arrepe
lam quantlo ltlem, atlrando para o lado, com repulsa, 
as suas Ca11r111•s, podem verltlcar, no lktl'lllo d~ lllllilo e 
cm O t•·o11sm11l(' e !i pomba, duns dos odes do volume, 
Que o velho grego de Teos é um remoto mas autentico 
am.:passado do audacioso paneglrlstn do~ Batllos con
temporaneos • . • 

FLORES DO FRIO, por Claudio Basto 

Homom de sclencla e homem de lotrns, orudlto o ar· 
tista. desfrutando uma reputa<,ão merécldlsslma, em
bora o seu nome não seja popular. o sr. Claudlo Basto, 
no sou novo e belo volume lntllulado Fl1ir~.v cio (rio, 
confirma as suas nota veis quallda<los do estilista, que 
tem, simultaneamente, o culto da elogancla da rorma 
o da requintado pureza da linguagem. Claudlo Basto ó, 
neste lntoress11nto e clellcado livro, um poota que es
creve om prosa, com um esmero, uma finura do recor
te, um eaulllbrlo, uma harmonia que o t• rnam lncon
rundlvel; um poeta ao mesmo tempo sentimental, 
lronlco, realista, madrlgalesco. eloglaco, tão brilhante 
quando esboça e ergue um perlll Comlnlno ou desenha 
uma paisagem, como fino pslcologo quando desvenda 
e analisa uma alma. Cada capitulo saborola·se como 
um raro acepipe e hesitamos em dizer qual nos agrada 
mais porque todos eles encerram encantos novos e di
versos. Flu11·s do (rio constitua uma Joia llterarla e 
tambom um primor editorial que honra a tipografia de 
Viana do Castelo, de onde saiu. O capitulo final ó uma 
sen lida homonagem ao excelso esplrllo do Jollo da Ro· 
cha. A nbra de Claucllo Basto pertence ao restrito nu
mero das que podem recomendar-so sem sombra de 
Cavor. 

A RAPARIGA DAS FLORES, por Alberto 
Mera 

Delicioso conto do :\atai, simples. como,•ente, escrito 
numa linguagem despretenclosa e llmpldn. sem deixar 

ZEFJRO.-As quadros de feitio popular leem do sor cs· 
po11ta1111os; som asse roq11/111to perdem todo a bolo•o. 

Na sua ultima ro111011sa /ta uma que é /Joa. f;" esta : 

Foges elo mim com enleto 
NAo me nccltns beijo algum 
Ou<•m sabe se tens receto 
Que eu te llc apenas um 1 

A11 outras, 11110. 

fl. S. O. t Pau). ·Sdo de oprooor os seus f'ersos, mo;; ••. 
mas podo fazer moll1or. No soneto, rimam trl!11 dlmlnulll1>0s: 
balxtntw, pobreslnho e u111n•lnho. Que pobreza 1 O Quon 
do se ó ºº"º t! correcto, 111011 <le odfectioaç<lo oe/110 o pen· 
samentos [{nstos. 

D . C. (J;splnho). Conforme o.•rlflcarli, no PO[{llta rospo· 
ctloo, l11tclamo11 llo}e, om conformidade co111 o 0111so que 
pufncamos 110 011terlor 1111111oro do llustracà<t. a p11/Jllcoç<10 
dos hinos 11oclonoos rios diversos poises. Como oro 11at11rnl, 
começamos por A Portugucin. O hino bro11llelro, 11or1I, p<> 
rém, o sag1111do. Jtl era o nosso 111tençdo, 11111110 /oll{011do 
11ós com que ola corrospo11da 0011 votos de V. l:.r.••, e.1·· 
presso11 na sua amovei corto. 

MANUEL DA ALDEIA. Cd tem 7 oalo1es. /:."multo pouco. 

}. A. Santos. Ndo sabemos se ha em portll/(11ez o lloro 
a que se refere. A 101 poesia ndo é 110neto: te111 rozao. O 
110neto obedece a re1rros deter111l11ados pelos clo11!lfco11; 11<10 
admito rl111011 MI llbllum. No sua Saudade ha duas quadras 
oceltooels. leio o qlll' dizemos a 7..eflro, 

UMA CONCORIU:NTI;.- (Matoslnhos).-}li se r.rpllcou 
que até no dia 20 do corrente se recebor<lo soluroes do 
no11so co11curso do11 Mascaras Misteriosas. H' q110ll(fO ter
mina '' proso de um moz, f1.rado paro a respect11>0 a11tro
go. Porta11to, osttl V. II..-.• multo a tempo. O ros111tarlo <lo 
1110111110 co11c11rso sorti pu/Jllcado 110 1111111ero da 11uetr11çllo 
i>ortugueza do dia !N. 

j. SILVA-(Porto).-Cd tem./ valores. 

BARRE'TO Pt::DROSO-(Coimb1a).-Ndo queremos tirar 
0011 fu:uros Joltores do Mlsenl tlum <1esllu Ido o e11conto da 
surpre•a. Quanto o contos t! ctaro que p11bllcomo11 os que 
forem bons. 

....... .......................................... 
de ser elegante. A 1·111)(1riga elos rnas lê·se de um totego. 
O sr. Alber~ 1 Mera dcstfna o producto da su11 venda á 
benemerlta Instituição das l<'lorinhas da l'Ua a Isto du
pllca-lbe o valor. O sr. arcebispo de Mltllonel prefa
ciando o conto, classifico. de •carinhoso• o au or, um 
dos amigos mais dedicados d'BQucla obra de asslstoncla1 
ainda na !raso do monsenhor Lima Vldal. A edição e 
um autentico mimo o vem enriquecida com uma agua
rela de Maria Adelaide da Lima Crnz, pec)llonlnn ar· 
lista de real talento. 

A. ele A. 

222 



/ 

o ~zECA TEM BOAS IDEAS 

1 0 T~O PfORO T~A'Z. DA CIDADE DOIS gve:1. 
JOS TAO GRANDES QUE MAL PODE COM Et.ES 

3-ZÉCA F"VRA O QUElvO MAIS PE, 
QuENO COM O PAV 00 TIO PEDRO 1 

l.t-E OE TRA8A Ll1C .•• 

.2-PASSA O Z CA: NÃO SE: ".ALE. T10 
PEDRO. Que: e:v TEN110 UMA IOEA . 

't - C'Of\TA 
t:lRACITAS .. 

ARVOf\E 0UA$ 

. , 
""'-"'. 

(, - (JÁ VM ALE ~RAO AO TIO t>EORO QuE 
LÁ LtVA O~ SEU~ l)UEl.JOS SEM SE CANCAR. 



EJFINGik 

1Decltr11.çl>es das produç6es publlcadu 
no numero transato : 

Rnt11ma: Nào tem decifração. 
Cliaraa/1$ em verso: Cag>aCldade-Cara. 

pau. 
E111oma pitoresco: Homem grande, ra

vaJo do pau. 
LO()OfJ1·tfo: I..agrlmas de saudade. 

ENIGMAS 
D<: nove lct1'36 rorm:ulo, 
Encerra quatro voga&, 
DePols, o mais eng1·açado. 
E' Q'Uo são todas eguaes. 

Terceira, segunda e quarta, 
Com mais quinta, é mi1mal; 
PrJ"ffil\, ~da e terceil'a, 
uma palavrinha egual.,. 

Sexta e set.tma, aipell(lo: 
A setlma., olt.a.v:i. e nona, 
'.Ko.me pro.p1·1.o de mull1er, 
Est.ns letras menciona. 

ll!Mute, caro cologa, 
so 1mportancla a Isto liga, 
E vera que vae <1clrnr, 
Uma arma multo anl1ga. 

T r1sldo &; C • 

* 
-O homem tdnJ1a seis Je1 ras, 
'l'lnh3-41S a terra tambem; 
Mas achavam-se com quatro, 
Se as contasse1n multo bem. 

1,eri1m quatro a uma mulller, 
E ela encontrou-se com trez: 
Ao homem tiraram quatro, 
Vae ele e tom.bou de ,-ez. 
(Apesar ao que essas m•ati'O ,não enm 

quair'O, eram tt'OZ) • 
.... ~!1 

P<-rdeu a terra, das letr~s 
As mesmas quatro wrnbem; 
Tornou.se tão generosa, 
Que dâ tudo quanto tem 

Um & Oulro 

CHARADAS EM VERSO 
(A's eximias colegas 1111· 

ma oculta, .4dlrooram .. tlo/11 
MfJtleslo. Lucla Lima, 11 fotc111 
Aida comes e Mãe &; FW11 

<:amaradas, vinde :\ liça, 
E direi , sem va.ollar, 
(~nal o Jogo <le ramll1: , 
Que toei os sabem joga 1'-2 

.JfJ. sabels ?-Vamos a oull'<>. 
Sompl'c nrmes no seu post.1>: 
Quaes as c<>lsas Que tra<llv.em. 
Orgllos do opala na e gosto 1-3 

AAora. 6 !i6 procurar 
o seu conceito ~ol'!ll, 
E vereis se ôA ou na.o, 
Uma planta vegetal. 

Tia ill<llna 

* 
1110 e11graça<10 coieoa •S. Palo• J 

Disse o sablo fclltcelro-2 
<)em oorto 711-0dO de ralar:-! 
Tudo quanto se taça e diga, 
Tem um llt.o: meandrar 

Marco Lili~ 

CHARADAS EM FRASE 
Foi com o Instrumento Que esta.va. SObl'c 

a meza , que fiz o concerto na carr:H.· 
gem-2-2. 

ltmarto 

~a.o an(la o Instrumento, porque 110 
Qualquer coisa que o pronde.-2-2. 

Lcltia 
Flôrlo1o 

* 
Desde o T>rlnclplo d'este mez QUo sinto 

um desalento ... 1-2. 
nr. Mlstcrhi 

o po.rta<tot' conduz na l>andoJa o qt•e 
oferece a esta tert•a portugueza-2-1. 

1·e11das Novas 
ca1··1r.a 

Por ravor nüo tocrue a musica. em 
frente d'este e1>tab<llec1mento-2-3. 

~ 

D.ots llr1CO$ 

* 

QUADRO DE HONRA 

Vasco ae111-nom1n.; uzul
c. ~li eJ-Adli·agram-saoraua 
-Miguel Marques- Marclllc -
OtinltsoJa-Um prlnclptante
r,ucla uma-Do H-D~. Saloio 
-Pmn ·1 ta Aldlna-OlluJ Atsoc 
-Josollcos-A. Vlelra-Tl<l uJ-
Marco Lino-A. D. C .-Casto~ & 
Polux-J . A. Satnos-Uem,-lnda 
-M. T. Haposo-ll6 sustenlrlo
Al1'Mo-Plres& CouUnho-Club 
O.o Sllenclo-'!'lra Dentes-Dr. 

Mostarda 

, ~ Campeoes decifradores do pe· 
~ ~ nuftlmo numerq . • ~ 

• ~l l• n• l • ~ • l •111'1' .+• 1• 1• !• +•!• 1•11 1• 1•1' 11•1•t• ~• ll l lll tl t l! ; 

~-·· •• 11 1 1 +• +• •• ••••tlll ll ll ll ll ll ll!l !l ll ll ll ll ll ll ll ll !l !llll 11 41~ 
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LOGOGRIFO 
Sobre os belos vcrsos--ct.. 

/J/-:LOS BllllNCUS-<10 sau.Lo 
so poeta Antonto Fettô. 

:->ilo repares na cõr do.5 meus ~al>elõs 
SG1n llll' p1·lmetro Anacroonte: 
V<>l\1s que os sonhos Juvenis, mais belos. 
T11mliem se evolam d'enl'ugada fno111c ... 

3-2--1"-a-'J 

O eSPlrlto do poeta é sempre meço; 
o cor:1ção nunca envell1ooe ... 

Oast.a um sor1·1so, um.nada, um alvoroço, 
E 1 udo n 'eJe se Huml na o se aquece. - o 

13-12--1~2 

Deusa• de torna graça a.d.olescente, 
Jámal;; as musas élesdenllaram 

On luz que treme lncendtand~ o ))OOntC, 
nos 1-011xlnoes que a.o põr do sot cama

ram.7-6-8-3 -2 

Fina e rragll vergontea meltndro:;a., 
Que !o1 M celta aban<lona<la, 

Ruth, ape.<ar <lc moça e de formosa, 
Nos bl'aços de D007. Clorme encantada. 

Q11a11tas f1.1>1·es de tne<llta trag.:1ncla-3-
2-l4--4--5 

Em mãos provootas vão al>rlndo ... 
Ablsag, ao sair quasl da lntancla, 
No leito de David entrou so1·rlndo. 

E d'e«se helJo, lnve1mo e primavera, 
D'esse conullto, oh mo.ravllha! 

Como se a rulna fecundasse a hera. 
Velu â luz uma csl1'<'la, que ainda bri

lha 

Escultnraes pat r!clM, de olluis lodos, 
Quem as leml>rara, ro <Jellcassem 

Que m11os obsc111·as me1'Cenartos ded'•S. 
8-3-11-6-S-E ~ 

A. "e111lce de noraclo eng1•lnaldassem? 

Quantos nomes llnst-res! Quantos c.'IS0.>1 
M:is que direi mais clOQ11ente? 

Nl\o hn (!;as tão palldos e ocasos 
Como ellllllosôes d'uma c1·at.e1•a ai'<lenteJ 

Nf•O 1oepa1•es na c<l,. dM meus cabelos,-
12-2-L--2-3-9-10-'l 

A hrnnaa 1117. q110 n'eles al'<le, 
Como o poente. <IM nuven~ raz castelos. 
Finge tl'alva o cre1rnsculo da tarde ... 

Mulla ve7. os cabelos embronquecem 
:\'a <IOr hoi·rlvols sofrimentos ... 

Não são os anos que no.s en"elheoom; 
Sào e<>rtas ho1•as m.1s, certos momentos .. . 

Vtoz,.111 

Indicações utefs 
No proxlmo sabaclo Slllrão publlcadiu 

na 1111st1·açt10 Porwoueza as <leci'tl'a
çõos das produções lnsertas n 'este nu
mero. 

-Toda a correspondencla relativa a 
esta secçao deve ser enviada ao Seculo 
e endereçada a José Pedro do Car mo. 

-Ao dlrector d'esta secção assiste o 
direito de na.o publicar produções que 
Julgue 1mper!eltas. 

-Sõ é con!er l<Jo o Quadro de Honn 
a quem envie todas as decifrações exa· 
tas. entregues at6 cinco dias após a sat. 
da d'este numero. às 16 horas, na su. 
cursai do Roclo. 

-Todas as produções devem vir escrt
tas em ::eparado. e os enigmas pitores
cos hem dosenhados em papel liso e t in
i.a da China 




