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I· r1.nleS de 11cle1.11 

R. Ar.chlela, D. o 31, 1., o D. Ao Chiado-LISBOA 
Telefon e C . 15386 

NO PORTO:- Rut Aluon~,.. Hmultn1, 410, 2.'> 
(tnliso 286) 

Ao JlrP.:o <h ~ prul.U º' ,. pr~c l'>u .·rrt· .. n•n 
tnr dt• l~tii ;llt• :!~•• Jl:tra O purtc· t' • mhala .. 
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RUBI 
Telefo,, Ctr Irai 3851 

Jluminação, higiene 
e 11queci111e11to 

120 -R. DOS RETROZEI O:i- 122 
L I SBOA 

Vae a Paris??? 
Não deixe de ir ao Restaurant roR. 

TUGAL rendez-vous da colo111;i porlu
j!ueza 167. Rua J'tlontmartre, ao ladn 
dos grandes boulev;ircb. Propriclar in: 
Barbosa Araujo Cosinha e p;"lclaria. 
portu11ueza. Os melhores v111ho' de 
PORTUGAL.Pessoal porluguc1. "nde se 
come melhor e mais economicamenlc. 

Restaurant 
Bonjardim 

9. T. de Santo Antão, 11 

Jantares e almoços de mesa 
redonda e por lista 

Um habilissimo cozinheiro di
rige o magnifico serviço de 

cozinha 
.. .... ....................... ... ..................... ..................... ·· ··· ························· ·················· 

Gorôas 
Onde ha o mais chie 

sorrido e nue m••I b&· 
ralo v(•111lo. po~ ter 
t:'\hr1r.n prurw•~• . f na 

Camclia Branca 
t." D 'ADEGOA.Rl"-·-'º 
""' t?,,fl.d,. 1 T,/,f.f 1111 
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TODOS os SPORTS 

Os desallos do primeiras categorias, Jogados no 
passado doml llKO, li veram por rosultados ns ylc· 
todas cio Sporting e Império, rcs11oclha111e11Le 
sohro o Belenenses o lnternadorrnl. 

O oncontro SpnrlinK·Belonenses nilo rol dos melhores 
da épo ·a, <111corronllo o Jogo sem lnleru~so. A bola de 
saída coube uo Uolo•ncnses, estabolecl'ndn·sc o Jogo 
nos dois meios campos, aló que as rcdos deste grupo 
foram rurntlns polu pl'imcirn bola, a ravor do Sporting. 
Q uasl no llnnl !la primeira parle fo i mcllcln, por H111nos, 
a srg111uln hol11 , no 1111al llolonense. Os Jogarloros deste 
gru po cornoçarn111 , ontllo, a trabal ha r acllvamonto, cr:in· 
seguindo, nsslm, l'fectuar algumas nvancadas, que, no 
entrctanlo, n(to tiveram hons resultados, a maior parle 
das ,. 7. lS, )lor fali.a do remate. P<>uco dl•pols, n nrllllro 
apilou, s1·gulntlo-se o lnlcn·alo roguiamcnlar. Comocn· 
da a scgu1ula parlo, o Belenenses te,·e 11111a boa an111-
çad11, ciuu .Joaquim 1110 rematou allo. Pouco anlt's de 
acahar o scg11n1lo tempo, cste joga•lor consogulu fugir 
com a hnln e pa-sa· la a \ 1 horto llio, ciuo ohlove n pr l· 
m clrn o u nlcn hola n ruvnr do sou gru 110. 

Do SJ>orllng, o~ melhores jogn1lor11s rornm: .Jaymo 
Gonca.1vos, .J min Francisctl, Stromp e Arn11clo11, ll UC tovo 
boas cloí1J1.ns; cio Ud cnonses : Anaclelo, S ilvo, Jouqulm 
Rio e 1\l h1• rlo Hlo. 

Ao lt!ri 11 l1111r csto "''''c/t dou-se um lnclclonlo com o 
arhllro: vnrlos cspot'tadon•s lenluram agredi lo. neto 
lament:wol, que cnvcr;ronha o nosso publico ,·crdadel· 
ramcnlo• dl•sporll\'O. soncJo para IOu\·ar n manl'lrn. por 
que so 11orlarnm nhwns cio,; Jogadores úo Bo•lononso, lo· 
manrlo n d1•ro1.a do Jui1. <lc campo. 

E assim lc·rmlnou o dosallo, que deu n vldnrl1l no 
Sporllnrr, por du:u1 bolas numa, sobro o Bolt~111•ns1•s. 

O uncnnlro ronlluulo, no mesmo clln, t•nti·o o lm1>é· 
rio o o lnl.ornaclonal, lambem n·io do•11orlo 11 gnmdo 
tnLe t'tlsSc', pol11 o\:lntnrrl lnnrla monotonia <lo Jogo. 

O Jogo com1Jço11 mullo Igual, rra ll1.1111do nmbns os 
grupos varlns clost'ltlas nos campos advers11rlos, nt(> c1uc 
o avancatlo centro do Império, rcm:ttando uma pat;Sll· 
gom do lntorlor os 1uenlo, obteve a prlml'lrn bola n ra.
vor daqu1•lo gru1>0. \ l•'• ao final ela Prlmolrn pariu o 
jogo mnnle\'e-se equlllbrndo, nada mais ha\'endo a re
gistar. 

Comocntlu o sugundo tempo, os Jogadores do lnlorna
clonal cMorcnram :;o por marcar, lendo roallzado bons 
avançadas, mas não o conseguindo rnzor. Pouco a ntes 

do Una! do encontro, Gulmnrfics teve uma má doreza, 
que Palmer aproveitou, obtendo a segunda oola a fa\'Or 
do lmpérl). 

O resullado do desafio rol, pois, a vlclorla dcslo gru
po, por dois (Jllllls n zero, sobre o Cnternaclonal. 

Do Império, os melliorcs jogadores, em campo, ro
ram: o guurda-rcclll, 011 dorezas o Romllo; do Interna
cional : Gulmariles, l.lnrley o Penafiel. 

- Foi, lambem, no passado domingo, que começnrnm 
os desafios entro os 1~11111.v representallvos das escolas 
su1>erlorcs, para n disputa cl<~ laca Giiillcer111e Ferreira 
Pi11t,(l Ba.it.o, orercclda 11010 conhecido sport111a11 Pinto 
Basto, tendo sitio uú,·crsarlos a Faculdade de Sclenclas 
e a Escola l'iavnl, n Escola 1le Guerra e o Inslllulo Su
perior do Comercio. Os resultados dos enconlros ro
ram: A Paculdaole de 8cll)nclas venceu a Escola ::-\aval 
por qualro bolns n duns, o n Escola de Guerra bateu o 
1 nslilulo Superior dn Comercio por onze goals n 1.oro. 

Aos matc/1.t, q111• so renllzaram no Campo da J~scnla de 
Guerra , asslsllrnrn, nlclm do alguns membros da Asso
elai.;fio ele Foot· l311 ll tio Llslloa e do doador da lnça, 
muitos esll1dnnlt-s das c!I vel'sas escolas inscritas. 

- O sr. rir. Tovnr do Lemos realizou, no pai;sado dia 
24, numa tlns i1al11s da Soclodncle de lnstrucao ,\lllllar 
Preparatorln n. º 1, uma conrcrencla sobre o escollsmo, 
que roí presidida pelo !<r. ministro da Guerra, serrela
rindo pelo gonornl sr. lloberlo Bapllsla, presidente da 
Comis,;,io de f.:11t1«·acao Fblca e "'11orl, e coronel sr. ~li
guei Garcia. O e 11forcnlu referiu-se á educacfio llslctl e 
ao escollsmo cm us111Jclul, s1•nt10, no um da sun pro.lê· 
1;1\0, mullo nplaudldn pela. num~rosa asslstencla. 

- Correu, ha lompos, n noticia de qi;o o conlrnclclo 
at leta. Rui d1l C1111h11 1·cptúrn o /JuJ·eu • portug1H'7. .loúo 
Rns11 Urlln, c11m11e1lo do /Jo.r da Afrlca do Su l, rinra um 
combale a ronllwr om l.ouronco ,\!arques. Segundo re
centes 1nrormact1cs, Hui da Cunha desistiu do 11111tch 
11or não consl1lorar sullch•nte a bolsa oferecida. t•:sto 
svo1·timm pediu n quunlln de cento e vinte llbrns, qual
CltJer que rosso o resullado cio encontro, tonúo Hosa 
Brlto com;eguldo n rasorwcl oferta de, depois do lodns 
as despczas pagns, liO º10 para o vencedor e ~O •1

0 

para o Yoncido. l'illo concordamos com a alllude 110 Hui 
da Cunha. 

D. C. 
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MENUS DA SEMANA 
Domln.,o : Terr•·f~lr• : Quint•-lelt•• 

Alm~~:llro 111/•odo com arro• : Almoço : Almoço 
P111.:adlnha1 fr1to1 com 11atada Oacalhou gu/Jtado com batatas Sardlnltoa /rlla• 

c:ÍI c:/,~'f:11, Um[.~'// :C,~,, "}::f:co Talhadas dr t"lt.ta tardtada 
Jantar ~ Jantar • co~.?,O:;,':,.",!~f~ª' 

Carnt ·'::::td~• 4"''t:,:fu1u110 : SOpa de /~l/do branco «>m ltortollço : l•n~;a d pdo "" caldo lfOrdo 
com atro1 • Po1'tels de baNJ/ha11 .. Clll~pr dt porco com l1'1<U 

car~:~,-:4:: aC:':!:a~r::.~bJ'à':'ª: Popt;:,,.'~': ;I:í~Jtos . Sorti ''lf:rt'a ':;~~:.lo' O/face 

···················s;~~~d~:;;,~~: ··········· ·········o~~;:.:.;;i-.: ······· · ··············~;;;~.;;;,:. 
Almoço : Almoço : Almoço 

Arro1 de baCOlltau • <:ltoco# d• calddrada • Awm O&IOdo d# #Uabecltt 

tonwo ~:A°;,! ",:,~:'ªdº'ª : cº"'1:/.º~::,::':::::~ua• : "'C:,~'';,C:: r:,:~da• 
Janta,. : Cafl com le1:e : lanta,. 

sopa d# nabo• : Jant.11,. : Sopa d• abobOra 
Oullla d• porco OCJ nolural • Sopa d« couns • Salmdo gulllado com molho 

oonr lr#lo• d• nat>o : RobO d• boi gutsalfo com batatas : dt o/copo1ro1 
llflluado /ri«> co"' 10/odo d• olfoc# • 1-roqo ouodo com couu·flOr .. Carneiro tstufodo tõm botato1 frita• 

Crt#f" dt cllocolat# : Manjar brantt:> • Tona d' manjar "ª' 
Almoço 

Carap(Ju1 frito• com 1aloda d~ l>ntata 
Arro1 d• 1ub1t11ncla «>m (atlu# d1 presunto 

Cal' «>m l•lttJ 

COM MOLAS, BOTÔl!8 I! UM POUCO OP. PACll!NCIA 
QUE LINDAS COISA8 SI! 1'001\M ~'.\ZP,I\ 

E quantas vozes não sucedo os mnla l)Onlla8 decoro.· 
çõcs serem Justomente oxecuLl.'ldU com os mots sim pies 
..matertaes. 

As motas usadas dos no.soa veaUdoa, de formas o 

grandezas dltorentcs. s.t\o o unlco matorlal empregado 
para obter os llndoa docoraçõca Que a gravura Junt.rt 
mostra. Rccobertn1 de um pouco do tinta • íllpolln • 

Sabado 
: Jantar 

Sopa de cenoura$ d flamtnl(a 
Past~Js de comordo 

Alcatra de vi/ela ao nat11rat com $11/0da de a/1oc• 
Pudim ttonomlto 

dnndo-lho un'i leves traços tornam-nos em pequeninas 
clrcunrerenclas esmalladus Que ombeleinrao umn cal· 
xa. um ttbat-jour. uma almofallB, umu moldura, ou 
<1unl<tuer outra frlvolldnele destinada n c111bolezar 
o nosso lnr, o preencher os nossos oclos cl u molllcr lro.· 
bnthadorn o a oronder o nosso oll\ur. t:stas mol o9 po· 
tlem rura.r-sc e ser enfiadas num cord&o, vre-8lonoo-so 

• ... ~ .. 
• 1 •• 

.. 
• • 

assim mais fncllmento 
J)'lra todos a .. ronloslaa. 
que a lmt'll{lnucâo e o 
gosto dns n $'38 h•lto
ras lhe qulicram dar: 
ficando dum ltn4IO ofcl· 
to sendo 3pllcnda8 1 -
bre veludo d'olgoc.M.o. 
rallne. Sl'tlOO ou pano 
nos tons et'curoe. 
A~slm.dumn pequt'na 

caixa d1· cnadelrn 1hn
plt:s, plnlftda ou ence
rada em neuro. com a 
aollceçAo das molas 
plnladAS de córM \'ha.t 

• \0erlada~,dlS1.-lOll.HrlO 
uma maneira malt. ou 
menOb Irregular. &Ohr&
postas ou diminuindo 
de grandetA, tlxadu ' 
madeira por melo de 
C<lla lorte, podemos la
zer uml\ rutlll>llca eah:a 
para tencos ou gr&\'&
t ... 

t; assim, aprovellen
do o que 11Ao presta. 
eonscgulmns e decora· 
çAo de objcc101 com 
um chie e originalida
de unlcos. 

A ATITUDE 
E A lltGtENB 

A atltudo do corpo 
deve atender A hclo1.a 
e A higiene. O ouar do 
oó um tempo llomMln· 
elo leva n contrair uma. 
posição dclormnda da• 

ancas. pois que todos nós tomemos como poslç&o do 
ctefeza transportar alternntlvamonto o peso do corpo 
sobro uma. ou outra perna. O estar assenl8do requero 

258 

lnmbom as suas procaucõos para não Incutir doleltos 
QuO multo prcJudlenrlarn a bclez.a. 

O estar cio Joelhos multo tempo predtspõo ás hornlns, 
como o cstnr do pé prcdlspõo ás varlies. O est.o.r dct· 
tndo sobro o vonlro colma as coHcas; de costas, allvla 
o corncAo o os Pulmões, mas rnvoreco os sonhos o a 
rc•plroçfto alto. F. o repouso sobre o lado d ireito que 
ó o mais hlgtonlco: opõe-se á compressão do coração o 
ctoR 1H1lmõcs polo estomago e o Ogado e favorece a d l· 
acsltlo tntcsllna1. 

A cducaçAo da atitude faz-se. pouco a pouco, na 
creonça no mesmo tempo que ela se vne relnctonondo 
com o melo. A higiene dns autudes consiste menclal· 
monto em variar, coordenar o abreviar a suo dura
çJIO 
~a 1•:i.coJl'l, as más atitudes dadas pelo desconforto do 

moMlfarlo t>PCOler devem ser culda.d~mente vigiadas 
e rrPrlmldaa. Depois a gtnasUca, os peses, a dança e os 
•1'.>0rll da110 A atllude a concordancla e a harmonia 
que denm Prt:i:ldlr 4. elegancla dCls movimentos . 

A BtLEZA E OS OLHOS 

0 Olhar Ilumina a face. e• O seu maior e prec:tm:o 
adorno. Os olhos re\•elam o caracler maJs do quo qual
quer nutra feição. O seu extraordlnarlo Poder expre~ 
1h·o permite transfigurar em atraentes os olhos Que 
nlo 140 Jlnclos. Elites orgAos essencialmente delicados 
n1ertcem ot malR mettculosos cuidados. !, no ent.anto1 

&Ao t..to poueu u mulhen·s que se lembram de cuidar 
dos seus olhoi I Quantas são as que, depois de um 
p11~c.1to, tomando um banho J>ara se livrarem da poel· 
rn, ou lava neto apenas o rosto se lembram em llber· 
lar os o lhos da poeira por melo de um banho? 

Multas das doenças dos olhos derivam dessedeslelxo. 
A acumulacAo da poeira é nociva ao desenvolvimento 
du peRtl\nM, Inflama as palpebras, preJudlea e debtllt..." 
a \'lala. Parn. con&crvar aos olhos toda a sua saude e 
to<lo o seu 08Plendor devom-se banhar todos o~ dias 
com agua fervida num poqucno reclptenle ou copo quo 
em todas a8 formaclos se encontram. 

Trca coisas deve a mulher evitar. como oreJudlclaes 
po.ra 08 olhos: ler com luz. tnsuOclente ou demasiado 
fort(', ler om outom?vol ou em carruagem. ler com um 
vt'u esp1•1so no rosto. 

Hvldontf'monto. não é posstvel alterar o tamanho e o 
contlgurAçAo dos olhos. Temos Que nos satisfazer com 
Off QU(l J)08Sutmos, trotando d 101es1 Urando d 1clCS o 
maior oarUclo em proveito do beleza. So são pequenos. 
um levo o discreto troco com um Japts preto no canto 
dlll P•IPCbros laz com Que pareçam maiores. Eotc 6 
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um arllnclo que considero nnaolutamonte llcllo a toda 
a mulher. 

O comprimento dna oeatnnos lnlluo bastante na bo
lezn dos olhos. 

As 1>ealtlnas nllo aó taiom realçar o encanto dos 
olhos. como a&o um cios 1cua orlnctpnes atracuvos. 
PC'lr mais formo1os que &eJam. oa olhos PNdem multo 
dn sua beleia quando as oalochraa n&o sao trenJadu 
do compridos o sedosaa peatftnas. Toda a mulher deve 
JlrOcurar conlt\rV&·lat ou obtO-la1. AI pe~tanas exigem 
um tratan:iento c1uotldlano. Por multo fatigada que a 
mulher se tinto., todaa aa noltH de,·e dedicar dois 
segundos ao cuidado dai 1u11 Pt>llanu. A reguJa ... 
r.dade é a conclh;Ao euencl•l de u:tto em lodo~ os re
glmen1o1 da conaenacAo da beleza. Com melodo, uma 
mulher dllll(ente pode nAo faltar a nenhum doa cuida· 
dos que dtn-e ter coms1go. aem que lhe roubem multo 
tempo 61 1ua1 ocupaçõet. A• l)tttanae devem aer dia
riamente Umpas da poeira, com uma pequenina et.eO\'& 
proprla multo macia • 

Tenho ouvido dizer QUO o córle das extremidades da& 
f'titlenas lnllue no teu crnclmtonto. •:· um erro. Tal 
facto só se \'trifica na tnfanela. ~e H cortarem as p .. -s.. 
u.nas de uma creanÇll de lrea meses. n&o ha duvida de 
Que es.~ operaç..1.o concorrer6 para u tornar e<imprtdas 
e espeu.Aa. Mu o•uado o oorlodo da primeira tnfancla 
JA 1e o.ao obtem esae resultado 



----

--

---
--

-.;;::::: 

O PORQUÊ . • • 

PCROUNTASTI' o porquê do me11 sofrer 
Ao notares-me, assim, tão transformada ... 

Incerto o olhar, a tez emaciada, 
Neste anceio constante de morrer ... 

Não sabes tu, então, o que é perder 
De noss'alma a ilusão a mais dourada 
E, no abismo da Dõr, precipitada 
Só sombras e fantasmas entrevêr? ! . .. 

Em fervoroso arroubo, suplicante, 
Ao Amor eu pedi ... Pedi o Ceu ! ... 
Pobre de.mim, ao tempo inda confiante ... 

Apêlo a que ele - o Amor - correspondeu 
Em termos taes que numa chaga biante 
Meus sonhos e esperanças converteu ... 

MARTHA 
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CAMPEOílATO POLITICO·PARTIDARIO 

por EERNAR 00 MAR~UES 

Com tal t!lan o novo boxeur iniciou o ataque, logo no primeiro round, que, se a claqlle não o aguenta no ba· 
lanço, nem Santa Pavorosa, advogada dos campeões encravados, livrará o velho Compeão de um tremendo k11ock· 

ou/, mais dia menos dia! ... 
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s 
HA quem afirme que este mun-

do «é uma bola-..; não nos 
parece das mais felizes a com
paração. Muito melhor será di
zer-se que é, apenas, «uma dan
ça-... Assim, nesta enorme sala 
esférica, com um achatamento 
de vinte e dois quilometros em 
cada polo, a «Suite-.. das musicas, 

executadas sob a direcção do primoroso mestre 
que é Deus, ~ossue um não sei quê de ioalte
ravel, que á nsca se têm de .. . dançar. Os po
bres lá vão dançando uma valsa lenta, duma 
lentidão aterrorizadora; a vida dos politicos é, 
por sua vez, um maxixe mais ou menos «Sam
bado> no decorrer do qual o dançarino, ora se 
inclina para um lado. ora para o outro ; a dos 
ricos, é um cshimmy• em que eles deslisam 
suavemente so-
bre os pneus 
do seu expleo
dido 60 H P.; 
a dos amorosos, 
um «fox-troh 
com grande nu
mero de hesi
tações, passos 
para traz, pas
sos para os la
dos e pouca 
rectidão na trajectoria, que em geral acusava
rios desvios: lioalmeote, é o «ooe slep• a dança 
predilecta dos açambarcadores, sempre a andar 
e para a frente, não exigindo grandes conheci
mentos do «métier,. e sendo facil, para quem 
se não importe de fazer má figura, nunca ficar 
sem dançar. 

Enfim, leitor, cremos suficientes os argumen
tos defensores da nossa tese. E tu, que és uma 

pessoa pacata, que detestas 
os bailes, que s6 perdeste 
uma noite quando morreu a 
prima Gertrudes; tu, que 
nunca apreciaste um «jazz,. 
selvagem, rouco, ensurde
cedor, supõe que já entre
gaste os teus sobretudo e 
chapeu no bengaleiro e es
tás começando a subir a 
escada para a sala. Foi por 
isso que nós, com toda a 
amizade que te dedicamos, 
nos antecipámos para te 
poder agora explicar o que 
vais encontrar, lá em cima, 
nessa sala, de que, por em
quanto, s6 conheces o ha-
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lito morno, que ela envia até junto de ti. Pou
cos segundos mais e estarás em pleno salão de 
baile, que pode ser uma pequena e magra ca
sa, perfeitamente ada-
ptavel a corredor, des
pida de elegaocia, or
nada com uma cons
tante e monotona sé
rie de grandes retratos, 
num «pendant> de me
ter medo, os quais, se 
perguntares áquele 
galego disfarçado de 
porteiro, que está pe
dindo os cvilhetes•, 
saberás serem as efí
gies das pessoas im
portao tes do cclubio•. 

Na sala dança-se e, coisa curiosa, o ruído 
ritmado, que. lá em baixo, se te afigurava de 
um ..:jazz-band-.., provem apenas do arrastar dos 
pés dos convidados no chão, não encerado. De 
vez em quando, ouvem-se umas notas soltas 
dum piano, que nos bicos dos pés conseguimos 
ver, muito mal mascarado de espanhola, com 
o «maoton-.., que a sobrinha do director, ha já 
dez anos, utiliza nos bailes do Carnaval. 

A dança acaba, e, passados alguns minutos. 
para deixar assentar a horrível ouvem de 
poeira, pois que, a que temos na língua, bem 
se pode rapar á faca, entramos na sala. 

Não conheces aquele sujeito gordo, lustroso 
e vermelho como um paio, que barafusta por 
vinte? E' o sr. Procopio. Sofre muito dos calos; 
e tem muita graça a contar aoedoctas picantes. 

Olha, no canto da janela, a Lálázioha, cada 
vez mais olheirenta com o seu Chiquinbo. Po
bre pequena! Que paixão! Desde que arranjou, 
como ela nos disse, o •M.on home» _.. não 
tem· parado mais de o toucar. E' uma loucura! 

Vês aquele meníno da grande boquilha, que 
está fazendo de prestidigitador? Hoje, de tar
de, teve um trabalhão a pregar um prego na 
sola da bota que se tinha desprendido . .. 

.l\las, a D. Ambrozia, aquela que tem uma 
corneta de metal no colo, 
tambem veio. Aquilo é da
nadinha ! Ainda lhe pula o 
pé.. . Muito boa senhora, 
um pouco dura de ouvido; 
tanto que adaptou o clari
nete do marido, que nos 
seus tempos foi muito bom 
musico, na guarda munici
pal, á função de corneta 
acustica. Nada que a vida 
não está para despesas. 
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Agora, para vêres como estas me
ninas são bem prendadas, vou-te 
apresentar aquela de amarelo, assi· 
dua frequentadora do Condes e dos 
chás «dancings» do Jardim Zoologi
co, e não te admires se ela, para te 
cumprimentar, se pnzer de pé, que 
tambem se usa. Os antil!os caíres, 
costumavam saudar de cócoras. Mas, 
deixemos a historia. 

Ha dias, perguntou-nos se sabía-
mos tocar 
piano, pois 
os musicos 
se demora· 
vam a ceiar. Dissé
mos-lhe, por piada, 
que piano, não, mas 
se arranjasse um saxo
fone, isso era o nosso 
forte, um primôr ! A 
resposta dela, a sério ! 

- Ah! «essa musi
ca» ouvi eu num dos 
concertos do S. Luiz ... 

Mas, a D. Florinda, 
quasi cai da cadeira .. . 

a dormir descaradamente! Coitada, ·tem um lu
gar na Praça e vem para aqui divertir as pe
quenas. Pobre senhora! nestes dias quasi não 
dorme ... em casai dorme ali, no seu canti
nho. O quê? O mestre-sala? Sabes lá o que di
zes! De «frack» e polainas, sim senhor, está 
muito bem! Não vês que os convites dizem: 
rigoroso traje de «soirée»? ! ... 

Amigo leitor, com pequeninas 
variantes, como a sala ser a de 
gimnástica, de um «club» despor
tivo, ou a aula de um colegio 
com o chão escalavrado, os quadros 
que podes presenciar, no fundo, são 
sempre os mesmos. Naquele caso, o 
da sala de gimnástica, com o acres
cimo dos gimnastas fazendo traba
lhos no colo das senhoras, como 
quem diz, no metro quadrado que 
fica entre as cadeiras no meio do 
recinto. E, então, um dos especta
culos mais interessantes é vêr os 
olhos cubiçosos do elemento femi

nino, olhando as formas atléticas dos «sport
men», sentindo-se tão bem nessa atmosfera ca
racterística das salas de lucta, aspirando 
aquele delicioso cheiro 
a ... proximo ... 

E, agora, caro leitor, 
se te agradou, repete a 
visita, porque bem visto, 
bem visto, todos se di
vertem neste meio, e 
tristezas não pagam di
vidas. 

ANTONIO DIAS COSTA 

(Ilustrações de 

BERNARDO MARQUES) 
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Seccão Editorial de O SECULO 
' 

Enciclopedia Popular Ilustrada 
"PORQUE COMO E PARA OUE'' 

Estão publicados 8 fascículos, a saber: 

O MILAGREIRO DE NANCY 

MARAVILHAS DO INFINITO 

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
GRAVIDEZ E MATERNIDADE 

No prelo: 

A NOBRE ARTE 

COJ\10 SE FALA COM OS MORTOS 

A FISICA EM 26 LIÇÕES 

BOAS MANEIRAS 

COLECÇÃO DE ROMANCES ILUSTRADJS 

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 Thorne. 

O HOMEM DA ORELHA QUEBRADA, de 

Edmond About. 

No prelo: . 

OS SEGREDOS DA ATJl10SF;ERA, -AVICULTURA, QUO 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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CARLOS ffif\LHEIRO DIAS 
llusll·e lwmem de letras, a11tigo direc/QI' da lluslraçlio Porlugueza e aetual direcw,. da Revlsla da Semana, do Ri'o de J11-

r1eiro, e dessa 11w1w111ental obra que é a lllslorla da Colontsação Porlugucza do Brasil, rece11le111ente cliegadQ a lisbm• 



Eduar'1u Ct•tspo 
Arm{w/t; Sarnira 

Amllcar .J. de Aln·e1' 
AlbtrlQ Viana 

A CATASTROFE DE COIMBRA 
Pavoroso incend.io e:co.que morreram 15 pessoas, 

sendo tarnbern grar'-e o numero dos feridos 

A madrugada de 21 do mci fin
do ficou assinalnda, em Coimbra, 
por uma verdadeira cnlastrofe~cujo 
eco ainda he1e se foz sentir do
lorosamente cm todo o pah:. O in
cendio da rua Ferreira Borges, em 
que tantos infeliies puderam a 
vida, sem falar nos muitos que 
lambem ali ficaram mais ou me
nos f:ratemente feridos, -.endo um 
caso sem precedente,, n:aqut.lafci
dade, recorda-001, nos seus efeitos 
tracicos, esse oulro da rua da•M:a
daleoa que, ha ªºº"'' enlutou .. Lís
boa. Como por essa ocMHlo, a ll11s-

Aspocto lntcrno.:(S esquerda) e fro11i•rla do prcdlo Incendiado 

lraçfJo Porl11g111J1a, 13mentando a ,.per
da de tantas \•ida11, envia ás famHias das 
victiina~ os seus maii. sentidos pesames. 
E, nesta manife~lac;;lto de intimo pesar, en
volve toda a populaçllo conimbricense. 

O povo observando os utr 14os prod11zldos pelo nccndlo 

O tm1tr•I dAl]ttlctlmas que primeiro foram sepult•d•I, ,,. Cllr•d•~que condU% ao cem/ter/o 
(Cllchl4 'J IUoto) 
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EXPOSIÇÕES 

O . .:_MARIA MARGA/llJ)A SANTOS 

Exposítora, no Salão Bobone, duma mteressantissima 
·colecção de colgadiwas alemlejanasb borclarfos po1·t11· 
gue::es dos sectilos XI"// e J.l"ll/ 11 ordados das Cal
das da Rainha, q11e nprtSenta unia tentativa de re-
11ascime1ito a esses trabúllws1 di(l_11a do maior aplauso 
-t- elogio. Na grm:11ra da airelta w11 aspec!o da ex-

posição 

D 'ARTE 

um-trecho da explendida e:rposiçào do Ar Livre, i11a1117urada 110 dia 21 de Fevc1reiro, no mc1smo .salão, vendo·seCos respc1ctivos ex
positores: Carlos Reis (no ""da(l1ão), Falcão Trigoso (sentado! e, de pé: Joã? Reis, Alves Cardoso, Antonio SatidL <!Fredetico• Aires~ 

(t:llcllés Salgado). 
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t})ITINGULTI EM W-BOA 

á /lustração, escrita em. 
portt1gu~z p e 1 a gra
cioslssima artista. 

EM Lisboa, mas ... 
apenas do passa
gem, inrellzmen

te 1 A rainha das vedet
tes parisienses virá em
barcar par a BuenoR 
Aires, no nosso porto, 
em junt10 proxlmo, da
morando-se entre nós 
apenas dois dias. Con· 
tratada pelo nosso ami
go, o empresarlo José 
Loureiro, Mlstlnguett 
que é, como se sabe, a 
estrda do Casino de Pa
ris, trabalhará, naAme
rica do Sul, com a com
panhia de revistas do 

Reprodução de fotografia com àalicatoria em portugue:, ti •llüS· 
tração, g.mtilmenú oferecida pela artista 

Ofereceu :Mistin
g u e t t e á q u e 1 e seu 
colega um chá, em 
Paris, tendo-se-lhe re
ferido, por essa oca
sião, com grande sim· 
patla a Portugal e ao 
Brasil, tanto que, uma 
das surprezas que ln· 
clula no seu reporto
rio do Brasil - vá lá 
a inconfldencla - era 
a celebre canção La 
Java, - da revlsta-·En 

Ba-Ta-Clan, de que é directora Mme Rasimi e que, na 
época passada, constituiu o grande sucesso teatral de 
Buenos Aires e Rio de Janeiro, Já então contratada pelo 
mesmo arrojado empresarlo portuguez. Trabalhará, 
porém, apenas em recitas extraordlnarias, danJo só 
45 espectaculos, ao todo, na 
Argentina e no Brasil 
e ganhando, por cnda espe
ctacuio, a bagatela de 10 
contos, moeda brasileira, ou 
soja mais de 2.5 contos da 
nossa. 

Esta razão, a dos hO'lOra
rios, explicará porque nem 
esperanças poderemos aca· 
lentar de a vermos trabalhar 
entre nós, pelo menos nos 
tempos mais chegados ... 

Pur lntermedlo do actor 
Marlo Pedro, da companhia 
Lucllla Simões, recontemen · 
te chegado do Psrls, para 
onde seguira logo apoz o seu 
regresso do Brasil com aque · 
Ia companhia, recebemos 
um gentil brinde de Mistln
gu e tt e ~elú 

Qual nos apres-
samos a regis
far-lhe, aqui, os 
os nossos mais 
calorosos agra· 
declmentos. O 
retrato que fl. 
gura no a 1 to 

!Jouce . .• , a mais ~po
pular cancão do inverno passado em Paris, cantada no 
riõsso-:':'ldloma. 
VAlnda Mlstlnguett, pela mesma ocasião,~teve- pala

vras de entuslastlco elogio para alguns artistas portu
gueses do~genero, que con)lece por tradJção~.qme_a_d~ 

mente Nascimento Fernan
des-•Mr. Fernandez•, como
ela diz-de quem afirmou 
possuir as mais llsongelras 
tnrormacões. 

Mlsllnguett apre sentou, 
quando do· chá a que nos vi
mos referindo, ao actor Ma
rio Pedro, uma artista ... lis
boeta que está lançando, em 
Paris. Segundo, ~tnrormacão 
do referido actor, á amabi
Hdade do qual deve mos es
tas interessantes notas, a 
artista em questão é muit<> 
gentil e era já sua conhe: 
clda d'aqut, com > bailari
na de companhias Ílricas 
no Collseu, sob o nome, 
que deve ser de"guerra, de 
Lili Damlle. A quem,lporven
tü'êã," se oferecer. :exagerado 

o ordenado côm 
que Mtstinguett 
vae contratada 
para a America 
diremos, a sim
ples lltulo de es
cl ar e c l mento, 

d' esta pagina, Mistingu~tt na revista Paris on l'alr 
que a mesma ar
tista recebe, por 
noite, em Paris com dedlcatoria 
apenas 8.000 trs. 
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O TEITTPO~AL 

l 1 e 2 - I'rtjt1i:o.T r1 11so1h.< 1111 trerdocil d( Tfljocs (prm i111CJ ele l"iona cln t!/rmltjn) ptln des1111mm11111mto dn.< pr.redts clum11 c11.T11, 
1 1·wdo·se, 110 pr1111.-i1u urornra, o rstodn a 1111e /Icem 1t<lu:iclo o quorlo cio ffiltir ela herdaele, f, 1w ser.r111ctu, o quarto cio seu 
·Jll'op1 ierai ic', 11 ~1. lttâ 11• 1111111 º"'" 3 - li feito da t/1•1 rnco1la ocnrrid11, 11CJ e/ili 22 t/11 m~z fi11d11, 11u pat1•fl ele li. /i'rndique, em /,is· 

. boa. 4- O /'orti11ho <la Praia cl' h1cora, em cli11 ele tcmJ)oral · 



O 80.º ANIVERSASIO DE TEOFILO BRAGA 
Imponente cortejo em que tomaram parte 

milhares de pessoas 

A proposilo da 71assagem do Mt 80. 0 anivel'sa1•ü1 1Walicio, t'6· 
ccbeu, o eminente sabio, inttmeras manifestaçtil's de simpatil1. 
Assim, além da sesscic solemt1e 11a Ca111arn ftf1miçipat, rw dia 
2LJ do me: findo1 a que nos referimos no nosso anlcnor 11w11ero, 
sessão em que 1/w foi conf.trido o titule de ci'tladâQ dd Lisbou, 
o sr.dr Teofilo de Bmga recdbett n~ssc mesmo dic1, em s1111 casa, 
cmniwimcntos dt inw11eras perso11a1idudes em destaque e que foi 

atuo, 110 dia seguinte, de wna calorosa 111a11i(estarilopop11la1• 

O sr. dr. 1'eo(ilo JJraqa a.ssistindo manifestação de dominqo, O ilustre sabio recebendo c111>171rime11tos, ein sua casa, no <lia 
da Janel<1 da sua nside11cia do seu onivel'sario 

O desfile do cortejo em frente da ?'esidencia do home11age<ldo 



r/l" vem d ser o 
I<U-KLUX-KLAN 

Publlca.ram 09 Jt'lrnaes. recentemente. um telegram"\ de Toronto noltclando ter a superiora do con\'ento 
de s. JMi'i dt' Ford Wllllam rec~bldo uma carla •dR slnl1'1ra Hlln l\u·Klu'.'C:·l\lan•.comunlcando·lhc que, d"ntro 
de Crt':oi lll.111, o rererlllo con,·ento serta lncendll\do. E aCrf'1'CCntava, o mesmo telegrama, nch11r·t1e. o eclltlclo 
nmenendo. wunrdndo velfl oollela e pelos Cavaleiro~ tlt'l Colombo. 

D1·riol11, muta mala o telegrafo nos disse. t.morando·1w, Mslm. se e8la ~uneaça dos homens do 1<u·l\lt1X·ICla111 
te,•e cft•<·th':u:Ao. TIHMllO ou não, o certo á quo 01itrns teom~nn llclo C' os façanhas do l(. IC J<., como nt\ AmMI 
cn (> conhot1dl\ 11 1rnlla, nbrcvlnttvamente, Jt\ são do moldo o cm numero n tornar-se curioso conhecer Oll llns 
o lndol li dl\ mNUU{l 8Ullt\. 

Dentro do curto cspnco do que dtspomos, snustMomoR n curl o1'1dndo dos nossos loltorcs oxpll(':nn110. Jht1 c1uo 
K1~·Kl1u vmn llO s.crcf(O ti l'll(nlnca ci .. wto. tl'f.fdml;lela, ou melhor rlut1, KO nos vorinttom o angli cismo. 

Jt\. houve 1ll')ht. J<u-IClux, nn A mer1C3: o 1>rl mol rô cm t81H, º"" v~Rl)Otas da guerra da Suce~Mc, t('lndo por 
prlnclpnl <1hJecUvo manter {t suoromncla dos brnnoos. O Rnf(undo l<u·l<lux, o octoal, sorg1u om 1800, Pm Atltm 
tn ((ioorwlA), l'\l111Hrimclo, rapidamente, a sua orgal\lsnctlo por (Ju1u~ I tOdC\ a Amerlca, ao ponto do contar hoJo 
corca dl~ moJKK) mL•mbros. 

Da lndote n provol'ltns deste ~egundo l<u-1<Iux m('lhor 10 poderá rormar ld~a pelo texto do rcrauN1mcnto 
do adml~&Ao A IC'lln, que os respcctlvos postulante:1 leem do fl1'.llnar.:tm·o: 

A Su• •hcc \UdJ o lmo :ri•I Feiticeiro, lrn 1arador do lnwl•lv11 lmperio: 
J-.u, abái.ru asri11Mn. nd.turol tf.M & 1a.1os lltail•)J da .41w lm, dt '/",. Jfltl u /1 n•1uro t lMl tid11.1l10 l1ra11M. t'ltiro1lo, 

de t Jlwn • 11.e tt ptronro. Ido ri'. ~1piri•o, ~rn~· ·os al'!i') •r 1,., _Crl~llan rell~ton: a manuttnfâo ~ sHprtuuici" 1f•» 
bNJIU"OJ, 40J fl U J>OUuttH tl'1t tfplrJ."11 ft?'l •jlJ) ,,, tf1U' e à)f prt< •tfH H tf•I •1•tl'rU"1r1UmO puro• ntplrt'O-r<d 'l'OIUtiliJrÍd• 

:f::'::S:,.1;/J,0::,'Ai~~ dt~'~'. 'f~.;J:';l~~~J':r::;'i!,~:1 n 111lnh1 °'' n/1sJt1 C.CMIQ ci latfão no /11rüil:d Jm,wrlo • •• e a.,,. .. 

Conr11rm1• '" eonclut' tleste texto. a prcoeupa(.!IO d:\ hea-"ml)nlll til\ rar"'\ hranca •m<mtem·se no •('gunc1•• l\u. 
Klux. quút i! ou NClemle &er. ao mt:-mo tempo. uma Mltn de lntultos p1Írlotleos e rellg·&,1;os Cde dPteM cto ''ro· 
tt·~tanrltmo. entendeª"· e dn.qut a ameaç:i ao convento Cl\tollco, guud•do pelos CM·nlelros de C:nlomt>o. r1uo 
é. rnmo ae tH•ho. umn or~nnls.açito catollca) sPm que loh:e do ter l:unhem, segundo dizem as mfu1 ltnguM ••• 
lntullHS com1•rcltu•l!I. Porque os rendimentos dl\ KOltf\ sito JA l1npor1nnUsslmos e s6 os Jocros dl\ liutt 1,'it1/ Mi~ 
nufcu-turi1111 1'1111111,11111. onde se fabricam e conrecclonam AR vol4Uin1•ntM flUt' RflO obrigados a usar, om dot1,rrnl· 
na.dos actos o \'4.ntmonlne,, os 600.<XX) klllu.111uti (homens do ICu·l<lux·L\.lo.n) repro:-;ontam um magn11lco nc11octo 
paraº" gm.t·'"''Hll'U ku·ldoxlstas ... 

O roHutn-ltndor do l<lH{lux foi Wllllams SlmmonR, OMlor ornte~U.nte o anllcro ororessor elo 111f1torln nunu' 
pequonn unlver11ldndo ch.1 uro,·1ncls. Ele propl'lo so ntrlhulu o Uh1lo do cGrtlo·Wlzard•, ou •l m11orl tll Wb.ard• 
o o trn.tl\rnonto do Sun 1ift&qtst<ufe. raicndo·se nomcnr J>ntn o cncR:o por todn tt vida. Hccontcmonto, porfom, u de.a· 
conhoc.1ndo nós n1i1 razõtt.s que a Isso o levaram, coúou o rotorldo cargo no dr. W. lf . .l+!\'&ns, o.tua1 lm1Jorlnl 
Fo1Ucclro, Imperador do ln\•lslvel Imperlo. 

A' F.~Qll~l11lA: 

::~':;:,'~ fl1;~~~i::~t ~l~~t~'.~~~ 
tJ,sr,,1.,.,.10, "n\ 11111'4/111· 
f'••'J 1/r fon11polii fl•:t-

lmlo ''' \la 11lm1'1) 

.\' Plll~IT\: 

lltcip1mlt111os rtt"l1ti· 
dos _1/n rogut11, prt11an• 
dd Jm·a111nat1> p1ro11lt a 
Cru: e a bm11lri111 f'.1lr1· 

~~;''''rl:i:.~i/1~dld;':':;. 
/anil) 

P.M BAIXI.): 

r:rupn ti~ c/14•'·'· "P!'; 
uma b1ir:i1irtl1>. 1v1ufu· 
st: t> lmp1•tfol Jr'1•1tícwirn 
.. (} r11w1d~· f((lfo/>e Cllll 
{rtlll~ <ltl t:11u 1/,• Jlf><]O 

(f•:,1mt11 tle (i(tit'fliaJ 



O BANDO 
PRECATO RIO 

A tripulaçrio tio salv11-vid11J Patrão Joaquim Looes t•1·11do-.1e é 
(re_11te, o seu actual_ P.ª'"ªº• l1J11'111i111 Fer1·1 ii'a úi/lt'.<, i1w· !lá a Íli· 
1·e1 •a a Sdu 11eto Q111n1w /,t1pes, a quem os dois 1111ir11.1 .111/1revi1>rn· 
tes ~o_ "'"'(ragiu cle11~·1'Ql11 a t•iclq., d a <1.squerlla ao sotu-p<1tra-0 JrKUI 
Mai trns. l'w mtda1/11w, a l·a111le1r11 do f11stiJuto rlt S11ro1·1 os a Nau-

(ragos, 1J11tle eram recdliidiu os <io111llil:os 

O li INDO E:lf lfARCHA 1ITRAl'/<:Z A l'l/IA/JE 
Acolhido com a mais carinhosa simpatia por toda a populacllo, percorreu. no dia 22 do mcz findo, as ruas de Lis
boa um bando 1>recatorlo em ravor dos tamlllos das ,·!climas do n1111rrnglo do /l/1<1111t, lragedla ainda bom viva no 
<>Splrllo e no coraciio de li.do o polz. Tendo-se Incorporado no prcstlto a valenle trlpulaciio do salva-vidas .Oall'lio 
Jua1111i111 /.opts, prlnclpalmenle sobre ola t', ainda dentre ela, sobre et<so verdadeiro heroe que se manifestou, na 
.em orgencla, o marinheiro Qulrlno Lopes, Incidiram a admlracão o os aplausos dos que não deixaram lambem, com 
o seu obulo, de concorrer para minorar a desdita do tantas famlllas reduzidas á misorla, por falta do amparo 
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Há Muitos Anos ... 
(f 

serração da velha 

Marca, n woxlma querla-rclrn, a passagem da n1i-carhne dos franceses, ou seja a nossa .M'l'<lfão da velha. Extraída. 
do O Ocidente (14 d'abrll do 1878} a nossa gravura representa uma reconstltulçlio, por Manuel de Macedo, d'essa. 

usança popular que, já neesa data, Pinheiro Chagas considerava. uma ceremonla extlncta. 



yA.v.os, hoje, fa-
lar aos nossos 

leitores duma das 
mais brilhantes e 
apreciadas •estre
las• da cinemato
J!ralia americana: 
Gloria Swanson. A 
actriz nasceu em 
Chicago, tendo si
do educada em 
Porto Rico. Seu 
pai era capitão de 
um navio-trans
porte do exercito 
americano, e GlQ.· 

A foruwsa cslrclD ame· 
rlcat1a /Jr1rolliy Pl1UU1>1, 
granck ent·1't: cu gra11des 

de Além-Atlm1lioo 

ria passou gran
de parte da sua 
v i d a viajando. 
Por fim, a famí
lia Swanson es· 
tabeleceu-se de
finitivamente em 
Chicago, fre
quentando, en· 
tão, Gloria uma 
escola de Belas 
Artes, curso que 
mais tarde aban
donou para se 
formar na escola 
normal daquela 
cidade. 

Naquele tem
po, o •Studio• 
Essanay, em Chi
cago, era um dos 
mais importantes 
do paiz. Tendo 
Gloria ido, um 

• 
dia, visita-lo, em compa
nhia de sua tia, um dos 
directores, atraído pela 
sua beleza, ofereceu-lhe 
um valioso contracto. Mais 
por graça, que propria
mente com o fim de se
guir carreira, Gloria acei
tou, e os seus primeiros 

IJ111 tfo$ 11[1{1110.f r'tlrall).J (/f 1h1t1111io 11/11rnw, arliffn tJponli-0l '}l.k 
len1 Sdbido di.tli'lfl"'' .. " 111)1 1Uudlos a1114rira11111 

1 

t;"'''"e l'm1nrtl, a rtuiou mte Luci/,. l.mv t/11 ,_locdn Quebrada, 
Filha do Circo. Mo~i~arn. Vermelha ' º",,."' tHms, ,.,,. q~" 

?tadtH1J artista ct11U•"J1'Ú' •Jbltr" 1"1ipaUa t/f) ttt.lSSO publittJ 

•filmS• agradaram tanto, que ela tomou gosto pelo 
cinema, 'continuando a trabalhar na empreza Es
sanay, donde passou para a Universal e Keystone. 
Nesta ultima casa productora, interpretou Gloria 
Swanson uma das suas creações: ·The Nick of Ti
me Baby-. Mais tarde, na Paramont-Mack Sennett, 
conseguiu ela conquistar o publico completamen
te. Devido ao extraordioario sucesso que obteve 
com as peliculas de Triangle, Ceei! B. de ft1ille 
convidou-a para tomar parte nas suas produções, 
sendo assim que ela desempenhou importantes 
papeis nos •films•: •Don't cbinge your husband•, 
•Male aod fcmale•, cWhy chinage your Wife•, cSo
mething lo think about• e o grande sucesso cThe 
affairs ol Anato!•. Gloria trabalha actualmente na 
Paramont, sendo as suas produções mais recentes: 
cThe great moment•, •Her husband's trade mark>, 
•Beyond the rocks•, •Her gilded cage•, cThe im
possible Mrs. Bellew•, •My american wife•, •Pro
diJ!al dan~bter~· e •Hollywood•. 

Gloria Swanson é de estatura mediana, tem ca
belos castanhos escuros e olhos cinzentos, reside 
numa das mais lindas habitações de Hollywood, 
praticando muito o •spor't>, principalmente nata
çllo e equitação. 



Fakr1d11 rm ,\r11m forJo, na tli11 :.'I f/11 
mr; /'11do, /J. .\Jl!wrl .Viu tmilimm SrbtU• 
liritl, ftllw ele IJ. :V;,,.,,., ,ir Jlrt1!1n11ra r '/f 
h. /tabtl, prir1ron de 1'1wm1 r Ta.rf.f, 
rontnt'l' /,j tlW.U t/f irfn1{(• t, lrmftJ fomal/11 
JHITll na f11w1dfl outrro1 11110; nta P'r.ti· 
qnata rom .ttu arnvJn rlUl(.t tlOM, u u·. 
IJ. D1"'rle Ntnw, º' dfrtllo( mm qu.i· '"" 
(amiUa '" jul(la on lrtm1J 11nr·tu .. un, pti.t· 
$0tttfo (/~sele tt1ldr1 a t•fttt•r tio Amrtito, ('011111 
eng,mhtiJYJ. 

A t-~Uil1wl(l tle ririatQ, t/11 ts1·ulW'' JuUo 
rru:. ''"' 1tt'1i t11lot,1tlt1 "''Serrada f.'1trela 

() ofi.rlo tle ro,.pt1 pn·tmlt• de /). /t11.1n 1flt•f.f Fn•rffrt1 mtil" lllJ 
$1". arce~isPQ vri111a1 de 111111)·•. rtrt11tr111 ·riff {11lrf

1

{t/11 e.mil 
100 a11o1 de úlmlr. E11t,.~ 11 m.f(st.-11ri1J t''1·.tr ü rtt't·1·rmfo pa-

ltvln b1 6t'(U'f'Ufi 

(CllcM Antonto Tth('lt") 

B~ I G U R AS-& FACTOS 

Jo fle Bendlx 

O 1wtartl h<U"iW11o·dinam:in111.:: '/ti<, (<UemW pari~'"'"'' HCQ 
tW t<at1·rrd~ $ .. Cark>s. ali cantou a Aida. Slogtrld 

~o RlgoleUOt 

Dr. Maximiano de !Amos 

/1t1·n11n <la f'aru dode dt .Vt· 
diâna ,JíJ Purto. ~'" htmm 
tfl" 1/IMUI $( 1-mJi.wu, IW dia 
21 tfq 11M": ff1J.(/Q 1•11 Pl/on '",. 
brf lia 111l'S1111J • "'"'·uld '''", 
umo $fc®1 _folt'm"(. PJr (li('••· 
""''da 1111111 foi d~urm.J.oq 
rtlrolv ,,,, illutrt pmf<-Uür 

J ur1&a ,,:;"~;..;,~;,~ os 1·tst14 
do 11talfJf}rQJ(QIUJmtm 11~ · ti~ll· 
tia dr. Costa ftrrtirtJ, cujo 
{1111-trol.C01u'•'uind•1 uma" 
,,.,,,.,.,t'e "'° 1orfa'AfDQ 1ft'_Jir 
.a • te 1 mliu-m ..,, d•J11IU'tl)'.1 

ul.'i• , 

A• l111aw,1•A1110 CoadnlM ,,. 
U. '.\ unu Aharo l't!,..lt.t • 
\1•H•lntu1"•"'•IUli1!lln•11· 
M:HU•lll• l••IU .\Ul'l.,Od" .10• 
.. 11h1d .. 1:a1011<"a, da rrco: 
11.-1laduCut1\·lu1lo.l11u10 

nu dia :,U du m111ot llnllo • 

l~·,/ilf'. rlfl }Jftlffoâfi lia \',nllot ,fos J>atsm rln Grat;R, 110 a~·",,.11J,~,:.•1,:,'',·,'~~' t'!lrtjtJ l>"r 'Jt.'"·'"~;,, •lo ft"Jftt "li rt'dlút1rln 1411 sr.tia (tir 
..-,, ,. v (Clfch4S.1ta-a4i>> 



o EXTRANGEIRO EM FOCO 

DElCASSh; 
Ql11sl.re homem 
41nlitico (rance; 
q11d por varias 
.ie:res rrcn11 a 
pasta dos 11ego
eios 1!$lnmgei· 

TRES MORTOS 
ILUSTRES 

ros e (Qi um dos maio· 
res propulsores da alitm· 

ça tranco· /Jri:anica 

FllEDlillfCO AIASSON 

Secreta1·io verpe1t10 da 
Ac1Ulc111i11 Fra11ce:ra e 
en1dilo e melfruloso !&is· 
loriador .t~ N •. 11oteã11 

JMWN 1 NO GIMENRl. 

Notavel maestro espa· 
lflliol, autol', ent l'e 1111tras, elas partitt1ras das.zann1elas: La 
vuclla del vlvero, La temprantca, Enseiianza libre, 

La gallta bianca, etc. 

A SUCESSÃO PRESIDENCIAL NA AM.ERICA 
DO NORTE 

IVILSON, eai-wesi
tfonte 

da Jlrptt/Jlica 
lfliAllS'l', Jornalistc1 

UNDERWOOJ), se· 
nadol' 

li!' l 1 N, pNsideate 
tlt Nova-!' srk 

11ENl1Y FOIW, (a· 
/Jticall/e dd automo· 

veis 
11gE!), smador 

Apezat de só para o ano se devqr realizar a elelçúo pre
sidenclai nos ~;stados Un'dos, já por lá anda muit•J dis
~utida a sucessão do actual chefe de Estado. Asshn. são 
an umeros os nomes dos candidatos Que já se apontam, ft. 
gurando, entre os que maiores probabilidades leem do 
vencer o pleito, os seis cujos retratos publicamos. 

, l'la(livostok, a ttllima cidade 11ma sobre a qual ai11da f/u(,t11arn a bandeira tia Jh1ssia branca, passou recentement~, como se 
$abe, para poder dvs bolchevlks. A 11ossa gravura re11resen1<r o cfrs/ile, en1 Vlalliv<stol:, dum rer1i111e11to ve1·111ell10, precedido 
J!el<1 respectiv"' banda ~ 11111 por1a-ba11deira, le111lo-se, 11esta, <1 seq11inle i11sc1il'M: ·O e:rercito revolt1cio1w1·io tlo pcvo traz-vos a 

vaz, a t'ranquilid'ade e a orde1Í1•. 



«Os "fidalgos da Casa Mourisca• e «A grande fita.,. 

OS transrugns cio Teatro Naclonnl, 13rnzão, .Jos6 HI· 
curdo, lida Sllchlni, ocompnnhudos pen· ulgum11s 
pessoas do hó1l vontudo, roupi1reccram-no~ uma 

noito destas no Apolo, le,•11ndo 1í. scona O.< /icilily11.~ 1111 /'<1-
s 1 Jllcmrisca, o velha µeça extraldu por Carlos Burgos do 
romance do Jullo Dlnit. Ali !omos, ali saudámos ll:; duns 
rollqulas da sconu portuguêsn - como soe diltJr·so -
e ali curllmos dllranle trcs horas vivas saullucles de 
quando, mio subomos ha quantos anos, vimos n m~smu 
1icça no Ginaslo, com 1•01a, .\lonteuonlo, c~sar de 1.1 ma, 
mo!, Dlniz, Luclndtl do Carmo, .losulnu Marques o Boa· 
Mr. Hente, arllstns do oassudo, quo, polos sous 1·c<n1tsl
los. bem podorh1m ~er do oret1onle. :>11udadcs, porque 
o desempenho do agora rosse lníerlor ao du enllio'? 
Porque faltassem a naturutldndo absoluta do Pola o 
Montedonlo, a grac,;a bonachelrona de Cesnr do L1111a, 
a correcção do Elol1 o nzougamento de Dlnlz, a slngole· 
zn da Lucinda, a rnceta rallugom da Jesulna, os olhos 
dtl Beatriz? Saudades daQuelo gonoro teatral, largos 
monologos, contrastes lmedlnlos do comlco e do drn
mnttco, rasgos h111cn•dltnvels de generosidade, condensn
cllo (catral. obtida pola lnrellz suprcssllo do quo dá cnrn· 
cturno romance'? Nilo. De quem 
li \•omos saudades rol ... de nós 
proprlos, do Irreverente de 
cntllo, do rapazote que se ria 
do nariz torto do Elol e !:ali· 
rlsava o mau gosto elas toiMl.is 
da J3ealrlz, do Umldo verseJa· 
dor cuJos primeiros ensaios 
tcalrnls Valo o Augusto de .Me
lo acolhiam bonovolamentc, 
com as consoladoras palavras 
<1ue os emprezarlos, no lnle
rcssantlssimo e ''ordadelrlssl
mo n•onologo do ~ duardo Gar
rld,,, dlrlglrnm depois ao Gra11-
d~ Elias ... E porque nos roz 
multa tristeza a ropresenln· 
cllo dos Jlidalgos tia C11sa Alou-

risC11, como nos faria a presença dum cadnver ha 
mul10 scpull11do, de pessoa querida, corrumos na nollo 
seguinte nu lo11tro Avcnlda, onde, segundo nos diziam. 
se raprosontnva uma oec,;'c illegre. 

E', ofocll vamente, alegre . I grande ·,ta. ela teve o con
dão clu nos dissipar 11s nogrns Impressões da noite an
terior o por Isso aqui deixamos consignados os nossos 
agrudoclmonlos aos seutt autores, fraccnrnll e Barzlnt, 
o no lntallgavel tradutor .Marlo Duarte, n c1uem part1-
cul11rmontc relicitamos polo seu uabalho, no qual n 
ausencla do llallanlsmo é quasl complota. E lambem 
nos conrcssamos multo gratos a Chaby Pinheiro, tão 
Inteligentemente ldenllllcado com a personagem 1·rln· 
clpal 1ln comedla, quo só oassadas multas horas, quan
do e111 casn ainda saborcovomos, nuns restos do riso, o 
efollo das numerosas porlpcclas Jocosas du Gl'a11de fita, 
é <1uo demos · pela cega estupidez da mesmn persona
gem{ deixando-se lucllbrlar por raclos e PC'ssoas que núo 
11 ud rlulll uma criança dt• mama. Qua tulonto é neccs· 

sorlo a um actor 11arn em scena 
ser parvo, sem quo os especla· 
dores dêem por tal 1 
, E com esta agudlsslma obser
vação, dqmos por terminada a 
cronica dos acontecimentos tea
trais dos ulllmos dias de Feve
reiro, menos contundente do 
quo de costume, talvez com des
gosto do tellor. mos com sincero 
J ubllo da nossa parte - palavra 
do honra, 
,. Quem sabe o que a semana 
proxlma nos reserva. 

Mar/o COSTA. 

/Ula Stichi11i E<l1111rtlo Bra;ão 
Jos1' /licai-tlo 

jfaria .1/atos 
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SEARA 

Cross-Country 

- Como raz mullo frio, vão a correr comprar ralo ... 

- Para o Salon ... desejaria quo me rolralasse as
sim ... a sorrir ... 

- Nesse caso, dê· me llcenca Que coloque a tela ao 
alravessado ... 

(De l' lntransigea11t.) 

(Oo le J1111r11al.) 

ALHEIA 

ELA - nl ! Qulsna passar a vida cantamlo 1 Quem me 
dera ser passaro ! ... 

ELE - E eu espingarda ... 

- Não durmos, homem, QUO te v4lom ... 
- lllote-se to, ont·io, nn cnhrcn QllO. se algum provei

to houvesse a llrnr da nossn presonco aqui (no Hubr). 
-0s lngloses não Leriam chcgndo pl'lmolro quo nós·? 1 ••• 

:· - :\Ao raz mal, c1uando acabar a musica. ou acordo ..• 

me L o~uvre.) 
r.:·; li:! 
!:!' ~~J 

MANICOMI 

- Desculpem-mo não poder receber esse doente mas, com esta 
coisa do foot-lx1ll, tenho a casa cheia 1 ••• 

(Do L'Esquella d.i la 1'or·rat3!a.) 

(Oo lifc.) 

- Co'os diabos! Uma condcsslnha 1 Que bela 
ocasião perdida ... 

(De Flirt.) 



RESTOS DO 
CARílAVAL 

A mt11Ílla !tlaria Atire· 

lina de Mornts l'ale, de 
P<drOt1fOS, v'stida de 
Aviador, em home11a· 
uem a Gauo Courinlto e 

S11ca<l11ra Cabral 

A me11i11a Julieta Ros(l!lo Cotlho, de Flo
rlsla, e o 111erii110 Ema11i Rosado Coelho, 

de ~luslca 

A' csquorda: As c1·eu11raf que obtivera1n 
os primdros p1·emios na !1ra11<le festa 
canwvalesl'a r~ .lisadti no <lia JO do 111ei: 
findo, 1111 Clt1b "" 001 ilha, (Jtte comlou 
({e t:SW<"ll"ltfo, fx1i{t f l'()llfll/'Sll de 1114$· 

caras in{a11tis 

O viswso cortejo que co1utitum 1111111 da~ mais i11te1·<ss1111tu parl s do {estival ta11rillo-cam1.1val<sco, re 1/isadu no dia 13 de {e· 
t•erâro, em l"ila Franca de Xira, 1x11· 111icialiva da Sociedade de D.:11efict11cia local 

' 



DA .gente 
de pal

mo e meio• 
lala·nos com 
enternece· 
dor espírito, 
alguem que 
entre nós cs· 
t:\ muito de 
bem com as 

boas letras, ao referir-nos episodios graciosos em 
que resaltam o éspirito e a intelieencia infantil 
de mãos dadas com a turbulenc1a e a malícia 
que nessa quadra feliz da existencia humana 
faúlham em lampejos de vida liberta de nu
vens. 

Pois da •gente de palmo e meio• !alaremos nós 
hoje, tambem, não para 
põr em relevo o supremo 
encanto da sua graça, ou 
a expontaneidade das 

suas manifesta
ções garrulas e 
traquinas, mas 
para cuidarmos 
da sua elegan· 
eia, para chamarmos a ateo· 
ção das mamãs sobre esses pe· 
queninos travessos que com qual· 
quer toque de bom gosto, dado 
no seu vestuario, se alindam 
deliciosamente. 

Já por di!erentes vezes, ao 

ocupanno·nos do assunto, temos aconselhado 
as mamàs ciosas da elegancia dos seus pe· 
queninos a reger o seu ,·estuario por uma 
bem compreendida simplicidade. 

O conselho, por sensato, nunca pode ser tido 
por impertinente. 

De facto. muitas senhoras, arrastadas pelo de· 
seio de vestirem com elegancia. com luxo, os 
seus filhos, esquecem as mais elementares leis 
da higiene, as quaes preceituam para as crean
ças vestidos ou fatos folgados. de corte que lhes 
permita toda a liberdade de movimentos, e 
realisados em tecidos que sofram sem prejuízo 
lava)!ens repetidas, recoroposições laceis e rapi
das. 

Assim, salvo ao tratar-se de • toilettes • para 
reuniões - sem esquecer que estas são delesas 
ás creanças quando se realisem de noite, - nun· 
ca se deve escolhet para o vestuario infanfü 
tecidos de seda. tules de seda, J!azes diafanas 
ou brocados sumptuosos. Tudo isso é deslocado 
e lonJ!e de favorecer a graça infantil, empana-lhe 
0

1 

brilho natural que só irradia em todo o seu 
esplendor e encanto, quando a simplicidade, 
a sinJ!eleza, lhe serve de adorno ou lhe busca 
o realce. Isto pelo que toca ás menmas: u;ias 

com :!'.' u1to 
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mais razão se 
deve obser· 
var o conse· 
lho ao tratar· 
se dos rapa· 
zinhos. 

O que eles 
querem, es· 
ses pequenos 
irrequietos, é 
saltar, pular, 
1 i vremente, 
sem p eias 
nem cons
trangimen· 
tos. 

Ora para 
lhes permitir 
o uso d'um 
direito que a 
higiene ea te· 
rapeutica lhe 
garantem e 
aprovam, na· 
da ha melhor 
do que ves
ti-los com fa· 
tos leves
princ ipal
mente na es· 

, 
tação que se aproxima, e em que eles não 
tardarão a emigrar para os campos a buscarem 
a plena liberdade que a cidade lhes cerceia 
e a banharem de oxigenio puro os pulmões 
avidos,-executados em tecidos lavaveis, de 
algodão, linho ou là, e brancos de preferencia. 

Nas para que alongar-nos em considera· 
ções, para que procurar razões que tragam 
ao espírito das mamãs uma convicção que 
elas não recusam aceitar, se basta colocar-
lbes ante os olhos humedecidos de ternura os cinco mode· 
los que publicamos, os quaes, por sugestivos e criteriosa· 
mente estudados, mais depressa conquistam adept.os para 
a simplicidade do que todas as dissertações •poss1ve1s• e 
•imaginaveis•,-como diria, enlalicamente, alguem que ba 
muito partiu a levar para as sombras misteriosas do Alem 
o segredo da sua curiosa lilosolia. 

Todos estes modelos são, como é facil de perceber, rea
lisados em tecidos lava veis: panamà, cotim, sarja, piqué, 
gabardine d'algodll.o, etc. l\las se se quizer obter o mesmo 
efeito de eleJ!ante simplicidade, retocando·o, porém, com 
um tudo :tada de •chie•, prelcriremos a sarja ou a flanela 
de lã branca, tecidos que ficam a •ravie• aos rapazinhos, e 
que, sendo mais elegantes, podem figurar em pequenas ce· 
rimonias. 

E' claro que os fatinhos executados em tecidos de algo· 
dão, só c~m tecidos da mes· 
ma qualidade, embora de 
cõr diferente, se aliam, 
sendo, porém, realisados em 
tecidos de lã, exige o bom 
gosto que se combinem 
com tecidos de seda. Assim, 
um fatinho de sarja ou de 
flanela de lã deve ter a 
gola ou cabeção e os pu· 
nb.os, em seda - !aille, ot-
11>mao,etc.,- emazulescuro, 
azul Joflre, ou vermelho, 
sobre o qua l se disporão 
os galões de seda branca 
que tanto reale., dão a 
esse genero de vestuario. 

Que vos parece, gentis 
mamãs, os modelos: s!lo ou 
não deliciosamente simples 
e de reconhecido J!osto? E 
de tão facil execução! .. . 

Qual d'entre vós não sen· 
tirá uma lorte tentação de 
lançar mão ao trabalho e 
realisar, umd'esteslindos!a· 
linhos que tão encantadora· 
mente farão ressaltar a gra
çad'um garotinbo traquinas? 

AOARP.NA Dll LEÃO. 
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AQUI SE OlRA 
DOS LIVROS 
CUJOSAUTQ 
R.ES, ENVIAN. 
D0-05 ~ · s1-

BLIOTECA DA 
11.VSTRAÇÁO 
PORTUCUESA, 
MANIFESTEM __ ......,_....~ ..... ...,.._..-.;._ 
·a DESEJO OE ONDE SE CONVERSARA' COM OS 
SER FALADOS LEITORES A PROPOS \TO DE· TU. 

DO E O MAIS QUE OCORRER. 

DEMOLINDO, por Carlos Leal 

Carlos Leal ~ um aclor popular, com talento parn se 
erguer multo nclma do gonoro a auc, especialmente, 
tem consugrndo a sua acUvldade art stlca, e em cujo 
culllvo granjeou a simpatia daquele publico que colo
ca a revista no primeiro togar d11s suas prerorenclas. A 
desenvoltura do cõmedlante, o sou temperamen10 Irre
quieto, a sua lrreprlmlvel e lncsgolavel vel've, o seu fei
tio Independente e audacioso, tudo se reflete nns pogl
nas deste gl'OSSO volume lnlltulado De1noli11tlu e aue, all· 
nal , é um llvrn de recordações, um registo dos mulll
plos eplsodlos da sua vida sconlcn, um dcsabnío, amlu
de cheio de risonhas Irreverencias e desenra•th1dos co
mentarlos, a proposlto do que ocorre dentro e tora de 
hnslldores. uma afirmação de rc! patrlollca o polltlca, 
confidencias e criticas, louvores o censuras, num amai· 
gama pitoresco, a aue não faltam lluslraclles, sendo 
para lastimar aue não sejam numerosas us devidas ao 
Japls cio 11utor. Poraue Carlos Loal, sem dlsprlmor nom 
lnJusllca para os seus merltos hlstrlonlcos, noutro palz 
talvez rossc- serla por certo-mais celebre como carica
turista do aue como comediante. A caricatura pessoal, que 
hoje, no nosso palz, <1uasl mi o topa quem a exerça, 1e
rla nele um mestre, se acaso se decidisse a cultl va-la. 
/Jemoli11do, Que tem o curloso.sub-Utulo de •memorias 
ponnet.arlas., ha de despertar Interesse na classe n que 
pertence Quem o escreveu e vale ainda como depoimen
to n aproveitar a unnr1o houver do se razer a historia do 
teatro portuguoz contemporanoo. 

DECADENCIA, por Judith Teixeira 

Os ·.poemns• que, em luxuoslsslma ediçúo, a sr.• D. 
Judith Tclxolrn trouxe a Jumu, t•nfolxam-se sobre o ti· 
tulo Dl!CC11fc11çia. Nilo podia cstl' ser mais OXPl'CSslvo e 

cxacto. Os verso~ dn nova. 
poetisa, em que ha, som du
vida, uflrmacões lnognvols 
de tnlento lllernrlo, silo bem 
na sua totalidade, os de uma 
época decadente. A sr.• D. 
Judith Teixeira circunscre
ve-se c1uasl oxcluslvamenlc 
no culto das palxOessonsuaos 
(a 1.11t lavrn csemunl• surge 
a cada passo) e 6 pintura 
de Quadros de um realis
mo cm regra morbldo. E' 
a matcrla, e não o esplrlto, 
que domina. O Quo se can
ta nos •Poemas•? Os bicos 
aceradosdosselos do Venus, 
as porversões da carne, as 
bocus que se colam, as epl
lepslas estranhas, as orgias 
de morllna, as sedas amar-

. . ranhadns, os deUrlos rubros, 
Judith Teueira as nores mordidas, a om brla-

guoz dos sentidos. os espas
mos luxuriosos que todas as sensações, as das cõres, as 
dos contactos, as dos perfumes, provocam. A arte da. 
poetisa, a quem, no proprlo destrambelhament • con-

ASSINANTE.- Da rnelltor vontade fite damos li receito do 
sopa, que nos pediu. Cou-se uma porrdo de batotas. Fa· 
ça -se um refogado com a•t>tfas e mlsl11re-so·lfle o agua em 
qua sa coeeu o peú·a. }1111/a-se·lfle batata e ae1.re-sc feruer 
11111 pedaço. Tem-se J<i pro11to ovo cozido. cortatto aos qua
dracflnflos, oee/t?11ns som caroco, er11//11as 011 fel/do verde 
(se houver). camardo coe/do e jd se sabe co11ventente111e111e 
descascado. Isto tudo SI! J11a10 ao caldo. dcpols de tirado 
do lume. 1; em seguida serve-se. e· uma sopa deliciosa. 

j. o. e. - Sim, senhor: as SI/OS Quadras sdo boas, em !(IJ· 
rol. 11lgm11os ali! foram classificados com l!i uolores. Pu
blicar se·fldo onze; quatro sao menos folleos. (Jo:' slngulnr. 
plurnl nAo 10111. possua 111110 silaba a mais) mos o perce11· 
togem dos boas é a11fmo<tora. 

TI ZE' DO OUTEIRO. - Saiba que e poeta. Trabalhe com 
c111dodo, os seus sonetos, 11110 é e.rpur!(11e-os de trlolalldo 
des, e terd aqui o mflls 11ostoso coblme11to. Sobre metrl/i· 
caçdo nada temc,s o d/eer-lhe; quanto ao bucolismo, cum· 
preendemo· lo, sinceramente. Apure-se no caligro{ia, sim í' 

MADAMe XAB{leGAS. - Tem o. e~·.• absowla conoe11/en
cla om fa•er uso da frlcr<lo de agua de co1011la.' que 11ós 
fite podamos fornecer. Sl111, dlarla111e11lc depois do banllo. 
Poaomos enviar-lhe qunlquer producto de belcea, <fesde que 
o. e.r.•, nos monde a lmportnncl!J adiantado. uesde q11e se 
ja 11111 bom Depllalorlo n<lo fa• mal d pele, pelo COfftrorlo 
pois que o llbertard desse lerrloel U>rrnento. 

HEll.A/1-e' posslvel q11e os sonzlos I• ''· •r • H • · ' 
o/assem, pois ndo tomos a menor td~a de os /1aoer recebido. 
Querendo o, e.r.• e11olar-11os copia deles sorti facn oerl/icar 
se foi assa. ou outra. a ra•11o de nao terem s1t10 p11bltco
dos. 

M. DA SILVA 1AVE1RO). - Só vendo o retroto o oue v. 
t.r.• se re1ere, poderemos responder. Desde que ofereça 
qualquer portlcularldotte que o torne recomendooel sob o 
po11lo de olsto artlstfco, orglnolldade, etc .. teremos multo 
11osto em ser a11rodooel a o. e.r.• 
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HINO BlM S ILEI R.ó 

No p1·ox1tno numero (111 //ustraçao 1>uhllcnremos. na nosst• 
Pagl11a Musical, " musica pnrn Plnoo cJo UJno Nacloonl 
Brullclro. 

ressado. não escasseia orlglnalldadc, ll que nAo pomo~ 
em cluvldn aue seja sincera, ganharia em procurar mais 
nlla e purn lnsplracno. 

O DOUTOR VAMPIRO, por Lutegarda de Caíres 

Poetisa apreciada o senhora de excelso coração, D. 
Lutcgardu de Calros traçou no D 11tor V11111piro um ro
mance sem pretensões de escola ou do estilo. E' unia. 
historia tetrlca, arrlplnnlo. de mlserlas :soclaos, e que 
ha cJo ser lida com curiosidade e pavor pelas pessoas 
que costumam saboronr as novelas ro ll\ellnescas. pon
do de lado requintes de exlgenclas lllorat"las. As costu· 
relrlnhas de alma bem formada hão do verter sentidas 
lagrlmas sobre as paginas do Dou•or l'ampil'o, ao lerem 
os desdlllls, os lnfortunlos, os crimes horrendos de que 
ele to! causa. 

A. de A. 



A VISTA Of: TAL M1SER1A.O, . . . QVE O POBRE CAMPONE:Z . I CHEGADOS r...A'., TRATAM LO. 
AMIGO TANTO l;lE GABA A A6ANOONA A SVA CASA E LA. GO OE PREPARAR VMA VALE/\( 
A6VNOANCIA E:M Qve:: VIVE... YAE A CAM INl'10 DA Cll)ADE:. TE CEIA . . . 

FARINHA 

ARROZ 

E O AATO 00 CAMPO QUE E~ 
-------""~---lii~~~""'--=:::...a..,._'"""'"'!""'--"---r'CAPOV POR MILAGR~. VOt. TOV 

MUITO DEPRESSA PARA A SUA 
ALDEIA. 



EJFINGik 

Decltraçl>es du produções publlcadu 
no nun1cro trAnsato: 

HnlO•Ms: C'NVC)n, C<!l'<'Ja-Lnrn N. 
Cflm·a.tuS rm l'Cl'~O. l)onzella1 la JIOlll

barato. 
Cltarada-< <111 fra•e: CanarlO-)lal•r1u«

ttr-Soar- ~·aro. 
1-:111011111 11Uun •ro~ '1c>n~rr, te. 
L01J<>11nfu>. l«·.11 p.1:.<clo de '.\tp uno

:\llster10. 

"" CHARADAS El\1 VERSO 

• \ u111n n (am • u aitoro •1uc 
coth·~1>0n•c a-0 111c11 ,1111ur 

.. n•us olho..., oh hf•I., .. !io minha 11ah'!\o, 
TA.o nt~t .. , l.111 lh_ 1 .... 1a111.l 1 111 11 

l 1t>I; 
•rt)m lan:a magia, •111e nNn m<· ... 1110 .. ,•J 
s •. teu.s Jluclos olhos '-liO o:ho 011 11.1 • 
<lun.ndo, t•m 1111.111, tu rwu~ ,.. n h :..s. 

•IUC'l"lll:t, 
llb um 11.,gro 1no hei >. de luz t i<> hrl· 

1111111 • ., 
1'·1c:1 o m' 11 0U1tar !11 r ltlo. l •1t 11 h, 

:\ft>U JW"llo of~nle. 
:\11nl1'1'1lna do11da! 

Tous olho .. IM·111c1l.o-. 1h· l'ôr lll\'(\ja~ ln. 
Vól-0~. nrlo1·tuln, 
E' n IHMI clt~JO. 

Porém, ~ uu• fJU", flL'O loi.ro r.<'~o. 
E par mais 11u~ 11n• ir.,. u.11to!"'l11llo 11!\I) 

lh .:o: 
1-:u n·J.o k"U!'oi olhos, ~t'l q-uau.to ~ 1•tt•• 

\ClJ01 
• 

Olhos rt'1I t•e 1·•>"' t1U"° nw • nft•h e; 1r ir .. 
no uma frtlirtll'.t, l:'lo he:a. 1:u> ht•l.t. 
Nt\o pt~l (UJ;"ir aos ....,.11.., tlot't"' lt ,l!\'1>s 
'Stou JlH''.'i '· 11r.o 1>1~:--0. Jamal , fu•.c r 

il'1•J.l 1 
~.10 ~f dt•flnlr u crtll" ... 1n10 ncr li' 
E ... to sent11t14 1Hto. nuuca conlH~'I ~ 
S~ :'-el QtH lo fllHf't.> t'(•lllO :l mim IJlll/t'r.\ 
su .1caso lln~ os tf'11' olho' tão lw·:o ... 
(JUR.l outro :\.uctso ''ltl tuuan• cru 1u,·1· 1 

.\111A\':'\., fr._ mcn1t, m<•1t-. o:ho ... , .10 \(•I o:-.' 
J;l dllaccrado, l<"Hho o cor:u;r,o. 3 
l>o tanto ti' aurnr ' de! nilo .. ,.r amaria• 
1';m breve- nw 1· ... Jh·1 a. o funt•h1-,• c·at\.lo, 
T·: (lntno 1l<'lx:11, .. t c1,• ·4'r dt':"oi\·f\ntu1·ndl)1 

Qut'rlda! Porc1nt l'"'• Jmra num. t.1 l 

rru1 ' 
Porque. 50fl"t.:'r f:\I~ mlnh'alma c"rnça1•a, 
Sabendo ''"' e ias 1'1< ntro 1l't•la nnl~h.• 

.,~. 

X. o t"llt'hntt. amort 
~l·•u f>Pllo dt1 <lõrl 
:Odo c1u~11 ls matar 
A minha '''Jl<'1·anc•' 

ouvo 1.":itn ... 1n1,,,·1u' ca11c 111i11h',1lma Jau 
ca! 

Olll T.ouca 1111"-!\o ri•' rnals lmu·a p11h.w1 

Se 11!\o t~ ~nJllO\'('JQ 
E.slU" meus lnn><>nt&-. 
5"1 QUCN!S (JUt' t 1U "SOfra 
Mato"~ tort11•"1t.o .. ; 
So nl\o fnt""' c.iso 
J.>o t rht.n JH~nar, 
P'ra qll'1"1·1·t·~ troçar 
Do meu sorr1nwnto; 

Quo cu nt&.o \:1V.t 1 tH·ut ~1twr mtal~ otu 
JUOllH nto 

Põr<tU& cru 1m~nl1> rnszadn. < ta 1 11 ~o. 
JAnia.t.:> nn.sc"'-nl. OJn meu ~ to, únt rn 

"º"ª E estarei, então, pronto p'ra Ir p'r• 
CO\',t 

Peln. mtnhn entradn nn R:t(m
uta, cumprlmonlo os lhi>lr()S 
ootegn., d~llcnn<lu '"''ª "m
~>lcs 11ro<luÇjlo ao vn.l~ntc cha,. 
r1ull•la •Do 14• 

Foi a detrll'fl de Mnlo. 
Do ano (JU<' AQUI 11:10 Cll0-1 
Que dei entrada no mundo, 
N'esto murulo • onde habllo. 

Dc:c.<ets nno.~ cu tinha, 
Quando «l1l 1'CI no charn<ll•mo:-1 
Foi 11'11111 dltt tle:cscis, 
Quo cu cal n'urn grande nbl•rno ... 

TU:rul• <llM <"'tiV&, 
-To111t1 "º'"· " note bem-1 
E111 11111 c111arlo do h""J>llnl. 
Carna <1r:c,ch taml>ern. 

.\linha !Ilha, 11111 nrno,...lnho. 
n'<'""' lllha. ''"11 'ª1111:\det-l 
l"ol n•um <lln tlr:cscll. 
Que s1111111 •I clcrnldad<l. 

rortanln, o tttt•u (/l':r~rls, 
/fr:l"•t'/1t tln mtnhn \'hl:t. 
t:· nh_·m •I•' ~ r t·har:uta • 
l'ma IJlaut.t l'ouht"CHla. 

l'orto 
n,, 16 

* 

CHARADAS El\1 FRASE 

J)ecllcadn ao, Ilustres colegas 
cllaradlstn~ 1101·tucnscs 

l'lra· ·<' Mui e c.~11··1 r><'nn ouvir cntonr 
mal urna cant:lo 11'col.1 prnç;i. publlca. 
- l-1-3. 

MaclL 

* A •Lulu • 
J·:· '41m1u'<' uma 1rn1lhC'r <'ncnntadora 

<fifi' nos Indica a. corr«11lc do d<lSUuo.-
2-2. 

óf'llr 
Sclra 

t 111 urttt·o ... inal dt" mti...lr.a conredcr:i
•lu -2 1 
t'111111t11a 

nosa palt.ra 

.,...,.r :C.MA PXTORESC~ 

;;A 
<i11l111nr1le.~ 

.... ............. ................. · . . ....... .... .................. . . . 
QUADRO DE HONRA 

Ptlh1°1ro 'lolc·n-\f "'· Sou 
r1·~-1--1t1 llr .. \lo~tardn l.udll 
1.111101 1 8'\h>r &: •'ulux-Uo M-
11.1 .\ 11lna .l. 11<lllrh<U•'' \1-
,·aru l't•rrt'1rn .1ollo da B Ira 
Pum 'ª"''nna .lo!"'ollcm~ 
\'tt~('tl lloln ·~. N. - T. A. 1 r1•llnR 

UtUIHI Oc:n l L!l f>Jt·t~s& <:out1 ... 
uho Alrnm .1111111111 1'111 prtn 

clplonte s. P~lo 

CampetJes declfrodore.f do pe
nulllmo numero. 

:"'1 1• · • 1• 1• ·• •• ••• • 1• 1• 1• •1 11 1111111111111 11 11 11 • • 1 ' 1• • 

1 1 1 1 1 11 11 11 11 • ~ 1 1 1 1 ~1 1 11 ~111111 1 l 1 11 t 1 11 +1 !1!I!1 1 1 1 1 11 1111 1 • 
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Fantomas 

Indicações utels 

No J11•ox lmo sahndo Mfrllo publlcn<lns 
na """'"'<"il<> Portu(11U'!'1 a...: deettrn.
~O. '"'' vroduçõe~ tn·crtns n'est& nu. 
llH JC) 

l'01la a corre'J>Oncl.-nrla relativa a 
e<IR <'Cçno d.v<> !<!r f'nvlnda no Seculo 
.. ~ • 11clf'n:ç.icla a .Jo " .-.~~Iro do Cm·mo. 

\o <llrcctor <l'••,1:1 M·rçno ª"'l~U! o 
<llrf'llO <l<• nno lllll1llrnr llTOOUÇões QUO 
Jlllll•I<' 11111><'1·rc1111s. 

.só 6 1•011rcr1<10 o Q.undro de rronra 
a r111Pm flnvle t"'Iª" H'- dt>r.Hrações ex.A .. 
cn~. t-n\1"4.·J(11c' at~ r1n.·o 11lns ni•M a MI· 
f1a tl'••Mc• nunwro. 65 tu horns, na su .. 
C11f':'\al cln Hocao. 

-Todas ª' Pl'O<lllt<'>P.s •l<'v~m •Ir eser., 
1 n< ctn . tp~ratlo. e o.• tn lgmas pltores.
ro h•·m <l<'*Ohado• <'Ili Va!Mll Uso o tln· 
l:I rln C'hlnn 

-·O• no•;. 1nae-1 f111tr ll(')fll!\ ou não 1111 
hllrndos. não se rc.~tltucm. 
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