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ILuSTRACÃO PoRTUGUESA 
' 

fàieão sEmanal do Jornal .o SECULO• 
Re<laçlío, admlnl•traçilo e ollchtn> 

RUA ])O s~:r.ur.o. ~O-LISBOA 

Propru?aOdt? da !'Ol' llmAnE NACIO.KAJ. 
D" 1'11'0GHAFIA 

Numero atml.<o. 1$00 (um escudo) 
/;(11/or-ANTONJO MA IUA J.OPI·:!< 
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As pessoas que visitam Londres eucon· 
Iram no Hotel Ceei! justamente o que es· 
peram encontrar de um dos hoteis de maior 
fama do mundo: Todos os confortos e co
sinha esmerada. Serviço fei to sem ruida e 
sem iocomodos. Distinção e a legria, 

O Hotel Ceei! está magnificamente si· 
tuado exactamente no centro de Londres, 
frente ao rio Tamisa, bem colocado, por 
consequencia, quer para tra tar de nei?ocios 
quer para divertimentos. Tetr. grandes sa
lões de jantar. grill rooms, salões aparen· 
temente completos em fim, todas as com<.· 
didades previstas e necessarias em um 
hotel moderno. 
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i ~ I~ sc rit~ra çã o 
~~ ~ conlabilidade 
: "O : 

~ % ~ Por lorrespondêntia 
. "' . 

<11 : .::: : l:Jcçam os p1·os~ o . (/) . 
,, : :§ ; p cct 08 d o lns-0 · 8 · 

E ~ ; ~ : titulo l"'lacit nal dez 
~ : '"' : l:nsino por Corrç_s-8 :l : ~ : pondência, Lar·go 
·- : ~ : 'J_"1·indade Coe

~ ~ = ~ ~ lho , 6 _, Lisboa, 
§. ~ e as c ondições 

5 ~ ~~i: :o~n~tL~.r~~ 
Q. t.. sos n ôle p1·ofes-
ro ~ • d 

-o i:i . S H. O S . 
_g 0 . ~ ! •t•t•• .. ··=·~l;te ,·;;·;·~(it·~·t~ 
~ 1~ : 8 : tem a 1 uno s em 

8': ~ : todo o continente, 
"- <:li : 3 ; 11 h ;- s, e o 1 o n i a s , 
Cd õ : o: Brazil, Estados 
5.. U: -o l Unidos era Ame ri-

• "1 • -à: : ~ : ca, e outros paa-
: ~ ;zes. 
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~ ~ ~ ~ara o tourndor USE º 
: "3 : " Restaurador do Cahel o 
; ~ ! Trevo de resultados ga-

,, ran tidos.- Ped i· 
dos ao Suplemento de MODAS 
E BORDADOS DO «SC ULO» 
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l)r. Ben ué. 1,1, lluc manche. Parjs. _,,_ : Vae CJ rar1s f ! ! 
: l\ào deixe de i r ao Restauran• POR-

~ ':. : fUGAL rcndez-vou' da colon 1; p •riu· 
: Rucza 167. Rua Montmar trc. <•v lado 
: dos prandc, bou le' ards. Proprietario 
; Barbosa Araujo l osinha e pastelaria 
: portuj!ueza. Os melhores vinho~ de 
: POWfUGAL.Pcssoa l port11~11e1.0ndese 
; nime melhor r mais ernnl'mic~mcnte, 
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SÃO dignos do maior elogio o Sporllng Club de Por
tugul eu Sport Lisboa Bemflca, <1 11 0, lutan.10 com 
us enormes dlllcu lJndcs provonloutos da sltuaçtlo 

do cambio, conseguiram trazer a lsl>oa um grupo es
trango1ro da cutogorla do Ili Beslrl< T. V. E. Nilo quer 
Isto dizer quo esto ua111 scJu o mtJlhor quo entre nós 
tem Jogndo. mos, uli<m.do nu sua linha se aprcsontarcm 
elementos do ln contesta vel valo nu as oci1t1io11, nota-se 
um conJuncto ruagnlllco e uma corre<;llo lmP• covcl. 

Os Jogadores hungaros, que no passado domingo se 
detronlnrnm com o iram Casa Pia AUellco Club. alntla 
se encontravam alremame~ (<1'i9ados <111111a viagem de 
ci11co clias. con10 o declarou o seu çaµtain n um rocleclnr 
de u .S1•c11lo, o cont11llo portaram·~e com cxtraordlnorla 
energia. A sua 11111nelr11 ele Jogar é que dlhffO multo da 
nossa, acontuanclo·S·· est, tltreninca no remMo. os hun
garos, como all!ls já. Uvemos ocnsl!lo cte nntnr quando 
da cstacl1\ do outros grupos estrnngclros entro nós, os 
tchcco·slovocos. por exemplo, nAo carrogam o gw1rda
recl,., cosLumo este, ao que nos poroco, 1JU rnmonle PC· 
nlns11l11r, senclo assim quo perdem lnumcrns ot·ai;lões 
du marcar (JMl.f. o~ JogRdores do Ili Bcslrlc T. V. E. rll
matnm mcsmn multo longe das rcclt•i1. Ainda ulf•m da 
corredio o lcnlclnde com que os players do grupo hun· 
gorn Jo~ornm na tarde do 25, não podemos deixar de nos 
rerorlr á. suo excelente colocnclio. Ao r< ntr11rlo do 
QUtl p ·>r vezes sucerlou com a linha do Casa Pio, om 
que muitos elementos so de locaram com rrequencln, 
os J •rtndorcs hungaro:< proc mm estar nos seus lognrcs. 
cobrlnrto os aclvorsarlos e os pontos sempre nas llnbas 
do totl'I~ csper11ndo a menor aberta para avancarcm. 

Qualquer destes dois ulUmos Jogadores auxiliou 
multo o sou 

rol o peor dos Jogadores hungaros em campo, pois ta
lhou m ulto e s/w.,1011 sem •llrecção. Quanto ao gunrcla
rede cllremos quu ó msgnlllco, sen1 duvida o melhor 
elemento do tea111. As Kuas deresas, cum u ,,, estllo corro
cllssl mo, silo roltu1:1 com enorme sert>nl•ladc, calcul11n
do bem o torrono o morgulhan.to com extrt>ma dextro1,a. 
A sua maneira de up11n1rnr as bolas é Sl!gura o enorme 
a racllldade com que se desi>mbaraca de111,, ainda que 
carregado por varlus adversarlos. como sucedeu cm dois 
ataques do Cnsa Pia. Falámos do tellm hunitaro, dedi
quemos agora um pouco aus nossos homens, que, di
zendo a verdade, ntio estiveram num dl'IS seus dhts feli
zes, m ulto antes polo contrario. Oe lodos o melhor rol 
Loureiro, quo nllo obstante ler lido alguns n•omentos 
de descanco produziu bom trabalho. Grnlha tam11 .. m 
conseguiu evldcnclor-se r111lgum11s rugns. Lopes o Go· 
mes bastante traht\lhaclorl's. Os rest nLes, l11clulndo 
Candldo de Ollvelra e Pinho, poriaram-se 1 h11lxo cios 
seus morllos. Pinho cstc"e mesmo numA pl!s~lmo larde. 
o guarda·rcdo Guerru r .. 1 um dos peores. r111ls u l ~m de 
delender rracamonto, ngarrnu mal quasl todas os bulus, 
tendo, Apenas, duas boas cleresas. 

Escolhida a hola, o que levnu o seu tempo, e dados os 
hurr/1f do eslllo, o jngo começou sol> a nrbltrugem do 
Jorge Vieira, cabendo a bola de salda ao grupo hun
garo. 

o domlnlo do Jogo pertenceu de comeco aos portu
guezes, Que no entr• tanto nilo consl'guilam marcar. já 
por relta rte remato, Já porque a deresa c1 .. - hunitnrns ns 
tmpo~slbllltou. Numa das deft>s s o gunrdn-recle hunita· 
ro caiu sendo as redes derendldas com um rnrlo 1<onta-
1>é dum dos Jogadores do seu grupo. Aos vinte minutos 

o Interior cll
rolto h u n ga
ro enlluu a 
primeira bola 
nus redes do 
Casa Pl11,son· 
do ulnclu cs
lo J o gn dor 
q11u dez mi· 
nulos depois 
marcou o se
gundo 9"ª'· 
l\o ~egundo 
li a 1(-t i 111 t'. 
COll!\Cgulu o 
grupo hun
garomalsum 
900/ marcado 
pelo seu 
avançado 
centro, ter
minando o 
desafio com 
o rcsullado 
de 3·0 a favor 
do lll Beslrk 
T. Y. E. 

grupn, ;>ol~. 
dovtdo á sua 
boa cnlocn
cAo o opllma 
corri cl11, ro
ram multo 
oportunos. O 
avnncoclo 
centro e o 
nwln ponla 
direita Mo 
perigosos 
com os seus 
remates. A 
llnhn deo lia/(· 
baelis Jogou 
bem , dl~lrl· 
bulndo o Jo· 
fl'O com nccr
to aos sous 
(onvrmls. Dos 
deresas sa
llontou-so o 
osq uorllc. 
quo mercõ do 
seu rorto pon· 
to-pé, multas 
vezes ali vlou 
o com po 
hungaro. O 
baek direito 

º·' ·fois onzes do JJ J Besfrk T V. E. (équlpe bra11co e a;ul) e Casa Pia Alletico Club 
(équlpe neara), 71ie j()l;ara111 110 pa#a<io do1ni1190 no campo Sporti119 Club de Port119..il. 

A dil'eita : o jQ{Jador Jor9~ Vuira que arbitrou o a,safio 

n e 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 t t t 1 t t 1 1 t 1 ! 1 1 • • • • •1•1• • 1 1 • • · • 111•1•1 1 • 1 1 •11ti.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Capa - Marlfen.s penhascosas do Cof'llO tVlla Real) - (Cllchd MlguOI Monteiro) 



~J~,Q//~~~~A 
~ ~ 
~ Abrll-30 dJaa ~ 
~ 1 - oomlnl!O - Paacoa. ~ 
~ 2 - Segunda reiro - S. l'rnnc. de Pnulo. ~ 
~ 3 -Terta !eira - S. Pnncrndo. z 
~ i - Qu8rla l•lrR - S. IOhlro. ~ 
~ ii- Qulnla fe ira- s. Gemido. ~ 
7, u- Sexta leira s. Morccllno. ~ r, 7-Sabo<lo· ·S. l(plranl o. % 
~ ~ 
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llAB1TOS \'ELllOS ... OS PltP,SgNTt{:-; llA P.\SCO.\ 

1-:1s chegadas ·a.-. tcAtt'" dn Pa11coa t· r.0111 tilna n Ohrl· 
gaçAo dos •octlts cadt'BUX• c1uo. actwnoo o l)ron•rblo, 
razem bem á nmh:ode. 

Os ovos do. P..iscoa. t•ncanta,lort·tl corres f.1mhollco~ 
encerrando avarnm••nto no 1111•u 111lt1tl'rlo H am~nclon"' 
saborosas OU 0 prc&enlu OtlKlnfll 'lllO prd~ndt'l tl11f (11t· 
ma ao nos~o senUtnento. •<:a.1h.!l\U'• mn,1t•rnol'i, orhrl~ 
naes, presentes ,·oth·o1 .. . "ª" que lmhA:lnar dt• aublll, 
de elegante. de no,·o? 

Tah·ei que reconJanito a orli:e111 da PftltL\'tA •cade11.ux•, 
o seu ~enU1lo eltmologlco e t•ncnntl'utor. ahrnma M1·a 
se nos a~re1~nh'. AnllR:tn11.tnte. um •Crul"""'' era uma 
pequena resta galante orR&nl~•-•tA em honrn 1le unin ""-' 
nhora. ReatlNL\'am·?.e t•SM1 h-st.a!I nos l)ar•1ucs l'Olro a 
rolhagem do An·oredo. com muf.ICA.c ntonteAntrs r:\n· 
ções d'amor. 

Molli·tc nos diz como raur rl"nnsriPt <'(l.ln. Jlmp~1uca 
ft~Ul: •na vrtmaH•ra. n'um Undo dltl 1t'ahrll. um gru110 
rte amigo:-. dlrlKe•lh" a um lln1lo tlllo. ,t-:,·otan1to rc· 
C-Ordaçóes QU~ lhe g(f,o CArnll. NO '\'etllo:enf. d" sonho, 
eis que rtall~am um comonmte •C.Adt•Aul.•. 

~las. em "eral, n1·~ d"6C'Jn1110J oh•rtC't•r um •rn1lea11'' 
mal~ ohJec&ho. como dlr. llf'Knard: 

.J,• roudmit f!nvntl"r qut/111u• pt'li' m./.-(tu 
•f.Ni routfJI JttU d"o1'91'11l rt 'l"' 11fJ1 ut """ r 011 

t:terna preotuf1açJ\n1 doi< cora~·ões sentil\·4.:lr• o 111· rr· 
recur.:.o~ mod('1tlo11. ! 

Pellz eolncldenctn: ~ no\'01' C'O~tum<·R fo\'Or~ct•m l1R
tes 4lescJos. O ulllmo <'-f'llll"lcho 11oohrl' a mocJn nctual 
nestas Jll .. 'Qucnag Colriaf. qu1• Alnc1n a~r.1111 nt\o llw 1•IL!ll1-um 
despcrcebtdat" •• ~ oft•rcct!r um hlhdt>l i'nr.ttnt1t1lor, mas 
que scJa feito polntl mnoa dollcoduA c1a 1uulhor. ou uclo 
menos ciuo ~eJa llroducto do ttcu hom uoi1.to. <lo 1iC'll f'tl• 
plrllo cullo o r<'qulnl l\do. 1-:· mullo lnwre~unlo "~ lfl 
gen(las, as l nscrJcOcs nestes poautmlnot' 1>nJll4'nt('1', 

o 11lm t .\l l~N Al.IM l·;i\·rAH 

Um ovo e.lo gnllnlln, cnldol' de rnrlnhn Mm Rnl e som 
manteiga, u mn gnrrafn d 'ogun mlnornl . . . Tol orn o 

menú da moda ha p-0uco tcmvo ainda. 
Fol preciso <1ue os medlcos combah.-A· 

~em com energia essa maneira de pensar 
e de:;Jara~sem que um pouco de vinho 
puro e de carne. assim como a rruda 
madura nunca mataram nlngut>m, a não 
~er por at•uso. oara Que a oplntao mu. 
dassc. 

Os gastronomos abriram ctub e a 
cpoca do reglmen da Come panou, dei 

xando·nr.3 uma conc"l>CSO malA &a o rnclonal da afl· 
m"ntae.1.o. O que não Quer dizer Que os estomagoa de
llc.adoR deJx8&em do ex1!3Ur. 

Coi;tumrtmoi:. dizer Que p.agamob em gastn1lglas os 
oxcer,sos do nossos vacs. 

Puro engano: Quantas vc1,es os nossos antepassado~ 
nllo rornm lambem reduzidos (L coslnhn de reslmen. ~ 
lemos pura pro\'a os numerosos rormulnrlos anllgos, 
consagrndoi:> n este assunto. Uma dOs!'l.IS obras •A co1l· 
nha da l"&udc•. na qutl col abOrou um medico. nos Ons 
do Rt.'Cnlo X\'111 leve uma grando \'ogn. v lh-. Jm1nlau lo 
C1.i11br·r deixou-nos nesse llvrn excel entes consolhoa: 
mostrnvam·nos com grnncto SO\'Ctlda(}o os lncon \•onlcn· 
los do certos mVlhos. 

MENÚS D A S E MANA 
:••oooOOOOOOOOO ... l.ooo oo•OOOOOOO OOll OOIOIO IOOOOO ooooOOOOO: 

Almoç o 
D omingo 

lJi1t'1/IW11 d portuguesa 
Or•O.) t!llretoaos 
Café com leite 

J•ntu 
.S01m d<' p'1o torrodo 
Rilbo d~ IJOI guisado 

com ~rt•illta$ 
Frango O$.$fJdO com 

6Dlada dt: alface 
,'>opo do11radu 

&:1unua fdra 

Almoço 
f:'Jro4<'1 «>m ttrc1/1tas 

("Q:jlrlttta ... de carnttuo 
con .ala JO de l>àiuta 

Cafe coM 1r11e 
Jantar 

."iOpa de mat40 
p,i U~IS dt! t:<Jmordo 

FrOflJ{O C'Of1f "r111ta4 
Pudim d'oros 

Almoç o 

H1m d proren(-a/ 
l:'rrt/110~ com oro.s 

Cofé com teile 
Jantar 

Co/Jo ~rde 
Arrtu uc ~11b$t(Jncla 

com su1S1cha$ 
Curne de rmrco os..~ada 

t" COUl'I' f/ôr 
Pudim dl' pa~sos 

Almoço Quut• telr• 
P<Mll•IS de pt1/.n• 
IJffe conr hotato8 

cor/das d ln11t1110 
Cof'1 com leite 

Jantar 
SQpO de J'IUr4' dt1 /lrdO 

com esplltafre.f 
Filetes de pt1sc:a1Ja 

cnm 6-fl/Odil dt ai/o~ 
carntíro a11oflo com 

pu~ de &<Unta 
Pudim d' momrtlada .. ·······v~,-,;, ... ·;;,-,.;, 
Almoço 

Post~lt1o dr 'º'"' Pelx.- espoda fr1t0 com 
molltO louro 

<.U/4 com triir 
Ja ntar 

.'\•1pa de MJrtali~·11 
Cn ·ido d portU)(ut10 

<'OM arrOI 
Cortllo gu/6-•tdO 

conr batatal 
Pdo d,. 10 

• .. ~~·.'?''!~'!'r!'!<!!f ••• 
Alm oço 

Ar101 d1• flm~l/<>lh 
Peixe "pado gfl•lhodo 

com 1•11r(' de batotu 
<.."of' t·om /e/li! 

J•nt.air 
SQpa de Pt"IJ {' 

A;r~:,:: ~'/,a~oeW/,~ª 
Cornt1 uuadu 

om botatos fritas 
Pmlim cl<! leite 

Almoço 
Sabado 

Ja nta r 
:,(}flO d<' 1m rfo de f{'/jdo 

Chispe de porco 
Stwel /rito com sal o<la 

Pu,llm 1/e IOr<rn/u 

J.11tas â franotl'lra 
/·'atlas de presunto 

com or•os 
Ca/11 com leite 

............................ , ....... ., ....... .... ....... . 

A trocu de curiosidade transcre\'emos 
uma rece1la: 

•l\J4JIJd ''~ Mu/J -:\uma cacarola~ lume 
brantJo. u.~r carne do \1 aca, uma per· 
dl7. Yetha e uma hoa &:alinha al~ apre. 
""ntarem um uoe<"to do tostado. Refrescar com ahru· 
m111 colheres de caldo e em estando oronlo o assedo. 
raxer rerver durante duas horas bem coberto de caldo. 

•Numa outra caçarola, ao mesmo tempo devem e&· 
tu a eo1er em agua e ser, cenoiras. nabos. cehOJas. 
atoo o couve. Hm estando bem cot:ldos eslPS legumes 
tlr,.m-se para C61a. IJcm como a carne. n perdiz e a ga
linha. 

•Sene·se o caldo t'Om pão torrado em Quartos e a 
carne, a perillt e a ga lnha com os legumes tl .:oe"ulr•. 

Como ~o ' '" esta 1 ceei ta é tanto do seculo xv1 r1 como 
do no1osofl d lt111. 

HcRlmon 'i Ouftndo essa PAiavra é d ila por um mo
d ico. nuncn (' 011vlc1a sem uma contracc10 do at>Orrecl
m cnlo. do conl rarlcd11du , \'ocabulo alerrador, suJJst.an
l h•o Urnnlco. lnlml"o secular da boa carno segundo a 
o plnl Ao l'Orremc. Museu nAo o Julgo assim: a cos!nha 
do tcRlmo Rc·i:;c11ndn n opinião de mullos e conceltufltlos 
mti dl fo~ lllgknlAt,1s 6 umn cozinha hlgl onlca. l>nseadn 
<' tll 1>rlnCh)l os snoa o raclont•CA mas nAo de!o\prczttndo 
OA 110 A;11Ktronomln. K' portanto. o m~lo de 1eunlr o 
utll uo ni:tru1lavo1. A m Blor 1>arte dns vezes os procellos 
dtt co1,l nhl\ hlRIL·nlcn nli.o se llmllam (l lnl rodoc;tio do 
loglcn 11n cullonrln; os nllmontos orescrllos lurnam·se 
••O me1rnu'I t<'IHPO m 1t1K sal>-Orosos e mols <11gcsll \'OS, por· 
cruo a nclon(\I KOIOdlcc nflo despreza a simpli cidade. 

OS DOIS REGIMENS 

BM CJUB POSIÇ.\0 DOR~IE O LEITOR 

Dlr. o povo Que l't'gundo a t111lul'lcAo dtt cama se dMme 
melhor ou ueor. Una d11em que com a cttl•t·ca voltatla 
para o Nnrlo é a manelrn mais f.llUdR\·ct de dor111lr: 
ou,ros per a o Od ontt. 

1-;s1a supersllçAO dch.n do 1\er fun1lnd 1 num facto 
sclenunco. pola um n\odlcn rrnrh·{IK N\C011lroo que ou~ 
tros rcnomcnos tucm eron111 rertexoa e du percussAo 
sobre alguns orgAoa mu1lo nrnlK rorh'• <1ue "ºo doente 
dorme com a cuhN;n vollndh 1111rn o voento. 

Outrns obScr,·oçõcs Rclontlflcna r>ro,·nm c1t1<1 o mngnc· 
tismo terrestre tom oColloa lh1loJoglcoK d..illnhlos. 

Pl~NS~\ M gNTOS 

E' pel a educncno dni. mulhfrcs que do"'' começar n 
dos .omcnp 
-o luxo rornocu·nOH o suoortluo onra nos tirh·1n do 

ncccssarlo. 

Cm d(;$ Jtle JHCf.ldos mor·latJ A gula •• , 
d{JS acepipe., 

,l.t 1>e.t.Jt;(n 11111gras par·14 
r.11yfndm·,1t111u'm 

remt•tlios . •• 

387 
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O MODELO 

Bate um raio de sol no friso da moldura 
Da naiade a sorrir, além, no cavalde 
E de uma p• le de urso a imaculada alvura 
Desmaia nos festõe:. de rosa'> do tapete. 

• 
Cadeiras de espaldar de gotica escultura 
Cercam a mesa; aqui rescende um ramalhete, 
Ao pé do contador de talha uma armadura, 
Estampas pelo chão e sobre o tamborele. 

Em vasos do Japão, ao fundo colocados, 
Palmeiras tropicaes, de um verde reluzente, 
Projectam na penum ra os leques espalmados; 

E a mirar-se ao espelho, o palido modelo 
Entoa uma romança e vagarosamente 
'.:otn( ça a desmanchar as tranças do cabelo. 

0 sr, Qr. João dP \IPllO \'la· 
n •. que hoJt- hnnrn ~·aL (ln.· 
1tln:1 dtt JlustrortJo, ntto ê un\ 
d• ... cvnht cldu llu nu~"º 110 
bllco. \l .. ,1i. •> '"la scoln t.lõ 
1.1 .... bva. d~p Ir eh• t\ nn"'s e 
pra.llca nu~ IH.u;plttU'-4 ' Po.· 
ris recietlu, alt, u M~u cur· 
s cu1111·xlto o to.,·t•I d r. n 
dendu umn Le~e dt• t'K&>C• ln.· 
11<.ltulc ur nlwuh•{tlCR, <1110 
ft•I premiada. 'cultuiorndor 
n ull n11rc•cla(lo 11e vur1es 
revista' de medlclnl> e nu· 
tor UC UIU lrul>nlh" hlMlul'I• 
co, pr1111co e l>lbllo· rulltu •o· 
IJre a oflnlm 1 ,~111 cu1 1•run· 
çn. <I .e foi pr ·facl du 111•10 
11ru•t·s~or Pni1u-i. Uurnnlc a 
gut•rra, prestuu 1•redos s 
•er l~us uus ho•11Hn d do 
Parl:<1 e escrevt"u o 11\•ro l:.rn 
rempo de guerra ... ~dllu o 
ew 1.lol>ua, ~n> 1010. 1•ur ln· 

AS CEGOílHAS 
Em bandos emigrantes, ás centenas, 
Prevendo as invernias enfadonhas, 
As graudes aves brancas e serenas 
Vão em busca de plagas mais riso11has, 
Cortando o azul do céo num võo apenas •.. 

Amantes! que nas azas as cegonhas 
Levem as vossas penas. 

}. de Melo VIANA. 

Ouruc1a do gran 1e bennnc llo Lulz Fernandes, reccntemen1e fl\ltcld<>. Jh·ro de lu· 
xu ~a pr~s'-"ot. çAu e r duLlda ti ·t. em. ou ro1 ven·Udv ~ul r:n'or º"" lost·tulçôes 
11e assiste ela a s suhl \los r nnceze, rerl<los. Reunindo, a uma ~raode cunpe1en
cln rollssl. nnl, urna lnrgn • ullura de esplrlto é, lnu1bem. 1•urtl\ de merllu, como 
o pro,·am us ,.<rdo• 11ue pub lcumos. Ainda como 1nrurmaç;\u lnterusnnt ·, acr<S· 
centuremos que o sr. <1r. \leio ''ªºª estii elaborando um 11a1rlutlco trabalhv ele 
propaganda, de grnn l' ulllldlhlC, que 6 o 1,,ntnlogo Dlbllogrnllco dn3 obras escritas 
ew rru11cez acerca oo 1>urtuga1. 
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LE FOX~BLLJES Raoul Morcttl 

~ Modu'O.fo ~ , 1 _ _ ' __ . , , . 3 
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«Meu bom amigo:,. 

Se não tiver nada que fazer, venha ámanhã 
almoçar comigo. Ha quanto tempo não nos 
vêmos! Terei o maior prazer em que não fal
te ... matarei saudades e conversaremos sobre 
literatura. 

«Sua devéras afeiçoada, 

/ea1111e Trépidant• 

M. de Follembray sorriu: sim, iria almoçar 
com Madame Trépidant. Andava aborrecido ... 
A ocasião parecia-lhe boa para travar mais· 
amplo conhecimeto com a formosa viuva. 

Mas não era unicamente pelo prazer ino
cente do « flirt,. que Madame Trépidant con
vidava M. de Follembray para almoçar. «Con
versaremos sobre literatura ,., dizia o bilb.ete. 
E' que a viuvinha escrevera um conto que 
destinava ingenuamente a um grande diario da 
capital, e, logo que acabou o almoço, tratou de 
o lêr a Follembray. 

-Que tal acha? pergunta ao terminar. 
Foi com uma pergunta que ele respondeu: 
- Que pensaria a minha amiga de mim, de 

mim que nunca pintei nem desenhei em toda 
a vida, se eu me propuzesse agora fazer uma 
paisagem, um quadro de genero ou um retrato? 

Madame Trépidant encolheu os hombros e 
retorquiu um pouco amuáda: 

-Não vejo nenhuma relação ... 
-Não vê? Já me explico. E' tão difícil tra-

çar uma personagem em poucas linhas como 
em dois traços de carvão ... 
.. Follembray sorriu e continuou: 

- Permite que lhe fale um pouco de mim? 
"' Madame Trépidant teria preferido, sem du

vida nenhuma, que se ocupassem unicamente 
d'ela, no entanto deu-se um ar complacente e 
fez um gesto de gracioso assentimento. 

- Eu, prosseguiu ele, tinha apenas vinte 
anos quando comecei a escrever. Haviam-me 

servido de preparaç~o profundos estudos classi
cos e muita gente me achava certa vocação 
para as letras .. . Todavia logo percebi que 
não tinha ainda direito para entrar nas fileiras 
dos verdadeiros escritores. 

Interrompi a minha colaboração nos jornaes 
que me tinham patenteado as suas colunas. Du
rante dez anos, todos os dias me entreguei ao 
salutar exercício da meditação, exerci aqui e 
ali o senso critico com que a Natureza me ti
nha dotado, observei, tomei notas, procurei o 
que no estilo constitue o segredo da harmonia, 
esforçando-me no entanto por conservar a mi
nha individualidade, e, no dia em que retomei 
a pena, senti-me então preparado para a gran
de empreza ... 

- Reconhece-se bem n'isso, interrompeu ela, 
o espírito meticuloso que o meu amigo prova 
nas mais pequenas coisas e que, permita que 
lhe diga, não deixa de estragar um pouco as 
suas melhores aspirações. . . De resto, conheço 
muita gente que escrev.e bem e que não se 
deu a esse longo trabalho. 

M. de Follembray não respondeu. Tomou o 
papel das mãos de Madame Trêpidant e con
tinuou: 

- Para conseguirmos a originalidade, é pre
ciso que tenhamos tempo de nos desembara
çar dos logares comuns espalhados por toda a 
parte e de que o nosso pobre cerebro está 
atravancado. A minha amiga, creia-me, ainda 
não teve ocasião para isso. Quer uma prova? 
Quer um exemplo? Ora repare no que escre
veu: «Ele surpreendeu-os n'uma atitude que 
não deixava duvidas sobre a natureza das 
suas relações• . Isto é estilo de «casos do dia• . 
Quando se depara nos jornaes com noticias de 
sensação a respeito de maridos que matam as 
mu1heres ou de mulheres que matam os mari
dos tem-se a certeza de sempre encontrar esta 
frase fatídica: E' um «cliché,. para uso dos 
•reportersi., 

A minha amiga não quer ser um «reportr,. 
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mas sim uma mulher de letras. Não tem pois 
o direio de empregar o «cliché» de que se 
serve o pobre diabo que rabisca á pressa as 
suas descrições no cubículo de um guarda-por
tão ou no banco de qualquer carro de trans
porte. 

- Deve-se escrever como se fala,i observou 
madame Trépidant. 

-Grande erro! Quando fazemos falar as 
nossas personagens devemos dar-lhe a lingua
gem que lhes é propria. Mas se é por nossa 
conta que falamos, necessario se torna que o 
nosso modo de dizer seja retocado, polido, 
aperfeiçoado. 

Madame Taépidant esperára uma aprovação 
sem reserva, e eis que M. de Follembray a 
criticava desassombradamente. 

Além de revelar falta de gosto, não estava 
sendo nada gentil. .. A viuvinha sorria com 
um sorriso que traduzia bem o pouco agrado 
com que o escutava. Mas ele continuou: 

- Quer fazer um conto? Não basta para isso 
saber colocar U'mas após outras frases retum
bantes. E' preciso que escolha o assunto. Quan
do estiver bem senhora d'esse assunto, que 
não deve ser nem muilo leve nem muito pe
sado, nem xr.uito ousado nem muito inocente, 
nem muito banal nem muito precioso, é que 
deve então compôr a sua narração, proporcio
nando as diferentes partes de modo a formar um 
todo harmonioso que firmemente se equilibre. 
N'essas talvez duzentas linhas que me leu. as 
primeiras cincoenta são absolutamente inuteis ... 

-Mas parece-me que a narração precisa um 
pouco de ... como direi? .. . de floreado. Não 
se póde chegar de repente ao assunto. 

-Mas é preciso imediatamente despertar o 
interesse. O genero de literatura que quer 
adoptar, minha amiga, não pode solrer nenhu
ma imperfeição. O conte é o soneto da prosa. 
Não admite uma frase, 
uma palavra que não 
sejam necessarias. Se 
não se acha capaz de 
ser bastante concisa 
para escrever um conto, 
escreva antes um ro
mance. 

E' preciso que o con
to consiga, por assim 
dizer, empolgar a aten
ção da pessoa que o lê 
durante os poucos mi
nutos quega~tará n'isso. 

E' mister que durante esse tempo ela seja 
transportada para fóra do domínio das suas 
preocupações quotidianas. Não esqueça, mi
nha amiga, que o seu leitor está obsecado pe
las dificuldades sempre crescentes da vida 
actual, que a sua leitora,· no decurso do dia, 
vae ver-se a braços com uma sogra hostil, 
com um marido mal humorado, com uma ami
ga pérfida, com uma creada insuportavel, com 
com um fornecedor exigente, E' forçoso dar a 
esse leitor ou a essa leitora, a quem devemos 
um enorme reconhecimento por nos ler, o re
conforto que traz consigo o esquecimento de 
tudo, embora bem pouco duradouro seja esse 
esquecimento. Chegará a esse resultado pela 
força comica, pela verdade, pela imaginação, 
pela fantasia que tiver acumulado no seu tra
balho . . . Mas para conseguir isso é preciso 
muito estudo e muito esforço. 

Madame Trépidant estava farta d'aquele 
curso de literatura para uso de mundanas 
que se querem improvisar mulheres dele
tras. 

- Está claro que d'esse modo não se encar
rega de levar o meu conto ao director do «Ma
ximus» ... 

M. de Follembray julgou ainda poder de
fender-se com outra pergunta: 

- Mas ha tempos a minha amiga estava 
disposta a dedicar-se ao cinema? A sua 
beleza que c 1 as si fica v a de «fotogéni
ca» . . . 

-As estrelas do «écran» são obrigadas a 
complacencias ... com que não me conformo ... 
Além d 'isso, a minha vocação literaria . . . Mas 
não falemos mais em tal, meu bom amigo . . . 
o conto ha-de ser publicaco, pode ter a cer
teza. . . Dirigir· me-hei a outra pessoa menos 
exigente . . . Acredite, porém, que não lhe que
ro mal. .. 

- Como lhe agra
deço, querida amiga .. , 
Adeus. 

-Adeus ... 
E emquanto se aper

tavam cordealmente as 
mãos os dois diziam 
para consigo: 

- Que grosseirão! 
- Que grande par-

va! 

(De Jacques Césanrw). 

C:::ilec ç ã o de Romances Ilustrados 

~"Q UO V ADIS?,, 
o c eleb:i:e romanc~ d e H ENRY sr.a N KIE"W'ICZ 

PREÇO AVULSO, 1 ESCUDO---------
Acaba de ser publicado, achando·se á venda em todas as livrarias, tabacarias, etc., de Lisboa e Porto 

e em casa dos agentes de O SECULO, na provinda 
Pedidos clirectos a Secção Eaitorial de O SECULO-Rua do Seculo, 43- L ISBOA 
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Ilustracão 
' 

Portugueza 
2.ª seRIB 31 - MARÇO - 1923 N.º 893 
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A ~lE:'\IXA TEREZA QUElílOGA D'ALMEIOA, FILU.\ DO SR. DR. Al'\TOl\10 JOSÉ D'AL~!EIDA 
(ltfagnlflco retnlo, a SOflf!11/11ea, de Alvos Coe//10) 
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A festa dos matematicos na Academia de Sciencias 

O. sr. dr. Gomes Teixeira lendo a sua conreroncla sobre o malomatlco José Monteiro da' Rocha, na -sessão especial 
de homenagem aos matemallcos o áuuele Ilustre academtco. realisada no Ilia 25 do corrente, na Academia 

de Sclenclas de Lisboa, sob a presldencla do sr. dr . . lullo Dan~ 

Segundo aniversario da travessia aerea Lisboa-Madeira 

Por Iniciativa do Aero·club de Portugal realisou-se, no dia 2~. no s:ililo nobre da Liga Naval, uma sessão solemne 
comemorallva da passagem cio 2.• aniversario da lra,•essla aerea Llshoa-Mado\ra, que decorr.iu brllhanllsslma. 
Na nossa gravura vêem-se, da esquertla para a direita, os srs.: dr. Lucas Monteiro, caplt.ão-tenenle Fonseca, Or
llnsBelloncourt (o aviador que acompanhou Gago Coullnno na travessia'. Sacadura Cabral, Gago Coutinho, 

ministro da Guerra, Adido mllltar Espanhol e tenente-coronel Duarte Veiga, presidente do Acro·Club 



O almoço de homenagem ao jornalista e escritor Ribeiro de Carvalho ~ 

Promovido por um grupo do amigos, reallsou·so, no dia 23, no Café Tavares, u11 a1m?co do homonagem at Ribeiro 
de Carvalho, Ilustre dlrector do Jornal /l~pt1/llfoa o homem dtl letras d•l lnconlo:11avel merlto. rocontemsnte eleito 
mombro da Academia tio Sclenclus. PreslJ lll á. testa, que decomJu brllhanUsll cna. o sr. dr. Jullo o.rnlas, asslis 

lindo, ontro multas outras pessoas de desta 1uc social, o sr. mlnl:1tro dos E;Lrangolro; 

lntercambio universitario luso-espanhol 

Os professores e acadomlcos sevilhanos que ha dias estiveram um Lisboa, quanio da sua vlilla â cadela do] Ll
- moelro. Ao centro do grupo vê-se o dlrector das c1delas civis, sr. coronel franca, que os acompanhou 

durante essa visita 



Ponte da Aucca 
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A mirnr·se no Tejo, que murmura, 
Como outr'ora da fabula Nnrciio, 
Tendo na face linda um bom sorriso 
-O mais lindo sorriso de frescura.-

Na ditosa refião da Extremadura 
- Onde há tudo que t bom e que t preciso -
Onde os campos são como um paraito 
E o céo um doce sonho de ventura 1 

Debruçada na encosta alcantilada, 
Relrcscondo o pé lindo, o pt de Ioda, 
Nn. corrente que banha o i>incelral1 

Eis Santarem, a bela e donairosa, 
A prince2a do Tejo, a mais mimosa 
Das cidades do nosso Portufal 

.. 

• 

II 

Poucas terras conheço!" em Portugal 
Que tenham tão formoso:i. borllontes: 
Um uul mais aletre e triunfal 
Do que o cto que se e•ptlha em tuas fontes! 

Nos tens campos fccurdos, no(teus"=n:ontcs, 
Há riqueza e aparencin jovial; 
Curvam.se de respeito ns nossas frontes 
Perante essa grandeza colossal ! 

Mas p'ra manter o velho poderio 
Que ti•é.ste, a teus filho~ falta o brio, 
O cal6r dos afectos e carinhos •.• 

E YÍ1'"'-4õ do 1>auado1 om liuo abulo, 
Qual nlhinho. pedindo, descoberto, 
Uma esmóla na curva dos caminhos! 

A ponto de D. Lulx 
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Um barco no 1ejo 
Velha Jluttrll• 



MALHEIRO DTAS DE PASSAGEM NO FUNCHAL 

Auistencia llJJ almoço o{er"ido no Reid lfottl Palau, pelo Olarlo de Noticias, do ft1'lthal, ao E:&.•• Sr. Carlos 11/alhei o Dias, quando da p=agem do ilwtr~ esçrilor 
pela .llodeira, em {9 dt Fe~erâro de 1923, no i'llpor ing"; Arlania.-Sentados: Or. João Augusto de FrtUc.s, governador civil rarm .lf°'htiro Di11, Francitt0 Con· 
ceição Rodrig11ts, director do Dlarlo de :-<ollclas, e coronel João Jlari · Ftl'ra;. comandarne militar. - De pé: Dr. Domingos Reis Costa, dr. A:evt1do Ramos, Ciriaco 

de B.-ito Nob1·,ya, rtdo«or principal, dr. João Ftrrtir2, dr. B. Antonino Pestana e dr. Elmano Vieira, chefe do redaccão 



A grande tragioa francesa Sarah Bernhardt 

Snrah Bernhardt em 1885, na plenitude da sua radiante formosurae do seu talento genial, segundo o retrato do 
grande pintor francez Bastlan Lepage, retrato que é considerado como uma obra-prima dcsle malogrado artista. 
l\o medalhão, uma das ultlmos fotografias da eminente traglca, falecida em Paris, com 78 anos de edade, no dia 

26 do corrente 



J -0 f'lw(, M lJ..W rM6t1t1l 

::J:ri1'!' &.:::: ~14°:'.rl.:. '6'Mi11 

l«n .\oc...r, tio R;.iJcJuwl,.,po 

d:'íw':r.'/:J~."'"° COZ'lZ ~,:,, 
:! .... A t 111"1 tt(trttída ptfo :-iflculr. 

dll1Jtl1,1~(1Y,,ff WI OlbJfofttlJ .\'rtf'l 11;1f, 

f)<1~<:-:: ~~l'f"I~~ ~l~~f:ai:,~lll~~~:::• 
I f&tlt~m dtu rorM1,1lt /lilll/, 

li'( 1 .V1.t ttid, n.tJ di•.i .S, 11"'1' MUi 1 

"''""""°'· ... Â attaltkfd,1. ttMo ,..,,., • 
l1}0(111tlftl/HvM/'Nid#iraoM 

r:!14 ~dtl nw•f«4'.11i1 

1 .t J11•úl1/ião 4m• "'°'"" 11ht1 4 

~.t,rr~':::,/d: ~':uú"" n~;i ir:~~: . !-k.;~, 
'"'"'"'•''""' a-'d que ,, rt'4hcr 11 .wu 
~':!%'íife1,.·~:'a,~a!11:1~rl~ .. ,·rú "º 



No dia 2·1 do corrente seguiu 
v 1agem para o Brasil. a hordo 
<lo paquete !rancei l11Mia, a 
-companhia do actor Chaby Pi
nheiro, que vai trabalhar no 
1>alaclo·Tcatro do Rio de Ja· 
nelro, por conta da empreza 
.Jos ·. Loureiro. A bordo do re
ferido paq1lOle acaba cio ~er 
Instalado um pequeno teatro 
~m <lllll, durante a trnves~la 
<lo Atlnntlco, representará um 
grupo d'artlstas do Teatro An
toine, de Paris, grupo este que 
realisou, no nosso porto, em
<1uanto o navio esteve aqui an
-corarlo, umn intere~s11nt1• ma
qinée, na qunl taro 1 em tomaram 
pane os artistas t>01 tu11:u1:zcs 
Cremllcla cl'011velra e Chaby. 

' 

Os al'lislas frai1ce;cs ftf<Mknwi
selte Lucette Jac1111iil e flfl'. Jfen
ry /Jnmea11x rep1·cse111ando, no 
71eq 11 dllO 71alco de bordo, 11111a 
das sce11as da ccmrdia em 1 aclo 
cid 1'heod1Jl'd de JJaa11ille Le 

Balser 

Os s1·s. ministro e consules da 
/lnmf(I, o co111a11da11~ do Lu
tetla e os age11tes da Compa-
11hia de Navd{J.açào Sud-Atla1i.-

tiq11e 

(]Jv•b11 Pinheiro e /flSt1ina de Cluiby, cou~ os agmte.• ela 
.'it1d-iltla11tiq111:, pouco ai1tes elo Lutetla leva11la1' (e1'1'0 

Os artis'as r111e com'itue111 a compa11llia clramatica do 
LuteUa (da esquerda para a dir.:ila): Jane Ga/Jtl, l!iller 
/Jtlacl'oi.r, (d11·ecto1') e Lttcelte lacquir1 (sentados); Louis 

JJ1 é:ié, lfe111·y Dnmea11..z: e Charles lli{Jault (de Pé) 

(Cllclu!s Salgado.) 



Monumento a Eça de Queiroz no Rio de Janeiro 
A CEREMONIA DA SUA INAUGURAÇÃO, EM 25 DO M.EZ FINDO 

U s1'. Et1t/Jm11:a<lo1· d~ Pvrlt1gat descen·anclo o 111omm1enlo, erecto na Auenid<t Santos D1111w1t, que se acltava coberto 
pela bandeira /J1·Mil, ira 

O grnnde esori/01· brasileiro roelho Nelo, ororfot· oficial da re1·en 011ia, fazendo o 1 legio '}e Eça de {)u~it'o:., por ocasião da inau
guraf-ào. Rntre a asl~lmcia veem-se o comtil de Ptrtugal, os srs. 11iicm1d1· de Mor~s e Pi!linto a'Atmeida, ele. 

(CllcMs Drandào de A Patr/(I, do Rio de Janeiro.) 



Norw<r Talmadg1•, a graci.Qs(I estrela <le Altm-At"mtko, r1u.: <umta os lrtttn/o.s ~las pclic"lt1$ Q11c1 filma 

Os ultimos jornais americanos re· 
latam o casamento, ha pouco 

realisado, do conhecido comico Ha
rold Lloyd com a sua companheira 
de trabalho Mildred Davis. 

- Os tris ultimos exitos da Pa· 
ramount na capital francesa !oram: 
•L'homme marqué., em que Wil· 
liam S. Har t desempenha dois pa· 
peis. Este cfilm• é considerado um 
dos melhores trabalhos do aprecia· 
do arlista; .Une idée diabolique>, 
superiormente interpretada por 
Bryant Washburn; •L'beure supre
me•, pelicula de aventuras inter· 
pretada pela excelente artista Glo
ria Swanson. 

Charln! e 1C1rkit (:Vô[!ft11 1ur1ú11fo '' r .. m 
Wilson, 'li"' O!I 1..,,,,' t1u '11: p!i'lO 
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D. L11Jx Aldunat" 
Notl() "'"~Í.\lrtJ tio (.:hitt>, chel}mlo a lis· 
boa no dia :!.'I rom 11 atlft/'1 mililar 

t IUrtUlrfo da lt'yaç<i1; 

B~IGURAS "& FACTOS 

D . JuJid• /#~rr6o 
( 

ll·lfrent, C' mumufura d~ .Vwcu lln(tatl /l ,rd11/n l'ir1•1eíro. q._e 
,·mhtfm, ,~ dta ~t. t&(I, frd~ da Auocaa .. ,to "'" /,njitnc, u•1UJ foll"· "'º""'< t~"'Í"'·~nr;a $t'ibre a r:iaa t ci nbro dQ 9r<u1d, mntre da 
tt1t11"(C<1 .t da Mríc-atura, ,i'::!."!.;:':,,':'"vr tio a11lf'frsr1rfo (111 '"" 

Jo,d d ' A.201101/0 Cu telo 8ranco 
Au'i!J1 ruí11í.flNJ '"'' ~·11nrnyeiros c1 fi· 
9";;~ ,~~,,~~'~',~z~:e1a't::~~!':',w'1d,a1e:!/'° 

Algum.o~ dt&s rrtc111ra.• 11rottvJiliaf 
pdJ.S iiuti'11in~1 ''' brt~ftt:1~nâa. 
dt ll.fbt"J, qu~ tom.nrnm parte ttit 
ftsla dt l11>11w1i.o~11i 1&11 gvrtr11a
dlJr cÍrll dq 1lí.sfru-llJ, lf rfrlal'> 
IAIJlfJ, r«Jlíc.11la "º clln 2S, no 
t.((J.lrv 1/e S. ('.ar M, t pru1111111;14 
pda( dtrttpit• ""' rt{tl'íiltu ills; 
tifuipi ... s, t111 a9N1Jlt'ti111ntto pilit. 
prola("IJ 9111 w1ud<& nut.m·itlatle 

lllt.f ttmcll•pnuc'Jllu 

Lourc,,,ço VMrol• Cid 
Pianista i'utl1'<6, r1ue 11çt11Ja fl~ lfJ11iar 
parte 1~um ÇQnce1·to c-010 " Orq1udra 

Sili(oMca Parluf)utm 

Os pro(tuort1 ~ ol11w11 da l:u:fJ'a Ofr,tino "· • l risltornlo. 
no dia...~~ do co"""''· os o~inos e 0111ras depende1 '4s 

!dc-0 Seculo e da llul\f&çio Porlugueza 

Grupo das p<J.UJ0.1 ''º' to
maram J'Ot'le 11ll (tstn tia 
Ml·Carême, rrolUiula r<
U1"'111ml..: 1' I fÃ.J111p I jflf 

Club, a q1ual dw>l'ffU 
m11il0 ani11144la, tmdo lt>
mado park n'tla n Tunn1l11 

Conlina Escolar "' S. Vo
mttk. Ao «nlto da 9ra• 
vur" t"l·s'a 1t11lt1IUJtl11 J'rs
la Ur('.(J(/a pd 1 SWl ('ÚrU 

A • IJ•l~• I• lfi af'U.IO 4• 
.. , ... ao a hir &N• 

•• '"' 1 eopol•o t ,... •• 
r .. tli .. da, •o 411• n d• 

rrit•I•, •• ....... 4& ANO 
.lo dr t;la••• -~ y, ... 

bal a.to"'• •• 'f••tro, :'\a. , .. ,,. li••• ..... o llio
._...... IHHIO & dl• 

r• ta o a lor ltrall.lo • · a 
toqllfrd• •Clu' J\OM 

fUtar4u 



• /Henr} Jull1ot 
,.., --<:elebre enitenlH>I· 
ro cren<lor dos 
J>rlmelros dlt•lgl
vels de guerra 
frnucezes, Cnlect
<lo ·no dlu 20 cio 
corrente cm Nova 

York 

Aqueles 
a 

quem 
Lenine 

desejaria 
Jegllr 

o 
poder 

o 
Lady Cllrnavon 

Esposa do Ilustre eitl· 
1>tologo, tendo lido 
notlcía de que seu mn
l'ldo se ach(\\'a gra ni· 
mente cnrcro10. lu>c· 
cllatament~ fretou u rn 
U\'láu\ 110 (IU31 partiu 
<le Londres, com um 
medico, com destino 

llO l>glplO 

Extrangeiro em fóco 

O monumento a 
Santos I)umont, 
em Saint Cloud 
(C•'rauça),do qual 
uma reJ)roducão 
vae ser c1ooca11a 
sobre o Jazigo 
de ramllla do 
Ilustro iwlndor 
brasileiro, no ce
mlterlo de $. 
João Balista, ao 
nlo de Janeiro. 
A referida ropro
<luçào acha·se 
actuatmcntc ex
postn no J>nvl
Jhão de Honra 
dn .França, 1u\ 

Exposição lnter
nnclonnl <10 nto 

do Janeiro 

vl~ 
Kameneff Rgkoff Zurupa Boukharl rut 

Apenas são todos"parttdarlos da nova pollUCJI economlca e terão qu: luctar contra a hHranslgencta dos rpuros• 

Os martlres da r11dlogrnfl4 
Estado em c1ue se encon1r11":1m as mil.os do medico rrancer, dr. 
A.. Soret, apoz 18 anos de pratica radlograllcn e antes dn 01)era
.ção da mão esquerda aue sorreu em 1916. Deu, ha pouco. entrada 

no h OSJ)ltal para lhe ser ampula(la umn Pul'te da mão direita 

Rhennn Smeets ' 

O Jorna•lsta sepal'11Usta alcm!lo vlcllma, lla dias, 
de um atentado a tiro. aue o deixou em_estn<lo 

grn\'ISSllUO 

, 



Orl}6 Sacramento 

Alexandre d 'Aaevcdo 

. tura AbratJchu A dellntt Abranche$ 

"O PASSADO,,-"AS PRAGAS,,-"O rlOMEM DA CADEIRlílHA .. 
-"O GRANDE AITTOR .. 

DIZIA·NOS ha tempos um dos nossos primeiros os
ci ltores teatrais, a propo&tto da Soror jfüriana: 

- Es,·rever o 1.0 ato duma peca é racll; es
crever uma peca num alo é mullo dlflcll. 

Apez ·• r dessa dificuldade, Francisco Lage res As pra
gas e Bonlo Mantua O vamulo, que subiram á. sconn, 
respectlvamente, no Pollleama e no Nacional, ambas 
com agrado. 

O Passado, Que bem podia ter· se chamado Tal está o ela 
rabeca, ó duma exlrnnh11 concepçllo: um desg1·aç1ulo 
está cumprindo pena, porque matou, o quando o lompo 
o o lsolamonlo lhe toem relto esquecer o vamulu, eis 
que uns Inesperados mustcos começam a locar trechos 
senllmenlals nos corredores da pr1,,r10 o um rabe<1ulsln, 
o carcereiro o ntals duas pessoas do sobrccasaca entrum 
polo cela e pretendem convence·lo do que a musica 
l)l'oduz bonoflco efollo na 1.J ma dos condenados. 

O Infeliz rovolla-se, mando as teorias o <' bomom do 
Instrumento no diabo e queda-se em dcs~spero, por1.1ue 
ns seml·íusas o despertam da paz cm que v via. 

Tem Bento ManlUa carradas du razAo e niio a tom 
menos o reu, mas como nl\o consta c1ue nenhum sol-e
dó tenha percorrido ou tenciono perc rre• as prlsôos, 
resta apenas uma hlpotoso, que nllo valla a pena toutra
llzar. Nê~se campo, o Hulor Pllderln fantasiar lndorln l· 
damenlo- lova:ido ás penitenciarias. cm vez de muslcos, 
rcras domosllcadas, ginastas, cav •linhos, clnomatogra
ros ou qualquer outra diversão para os reclusos. Todos 
sabem que uns as receberiam com alegria e outros com 
aborrecimento. E S· conslclorarmo~ o Indo teatral, pro
pr iamente dito, a nossa prerorencia é, trancamento, PO· 
los cavalinhos. 

Em Pico de Regatados vivi', ha anos, uma aento multo 
lnrellz: um velho. que cegou porque lho roga1·am uma 
praga, o um valtlevl11os n quem matam, porque a mu
lher lhe roga outra . Na mesma. casa ha mais urn g rilo, 
um guio o <luas mulheres, mas 1tcss s personago11s só 
o gato tom verc.I delra lmportancla, porque c .. nta fóra 
de horas, o Que 111antre~1ament~ slgnlflcn mau agouro. 

Tal é a peça As pragas, s gundo nos pareceu - e só Is
so nos pareceu, d,curto por l· rem fnl aJu a~anuncladas 
palavras preliminares e.lo autor. Elo tor-nos la dito o 
mais Q, o ha na sua obra o que nllo ronsegulmos en
xer1mr, po1 folta de vista, nanJa por falta de engenho 
, e Francisco Lage. 

Niio mais do 48 horas esteve rechndo o teatro Aveni
da: Ch oliy o os seus a snl rom, Atl . una Abrancho.; a en
trar, tnmbem com os sous. Aura, A11lon la e Fernundn 
do Suusa. Alexandre de A7.ove lo, G1 lJó, Sacra monto ... 
Só o conlentamenlo da plnlela quantlo A1lellnn o Aze
vedo ren1111n·ceram e a trlstt•zn quando se soube Que a 
Aura estava onemíc11 I E pregunlava so: 

- Estarrw gnstos e lati gados? A o oca escolblda para 
estrela &trá Cell.1? 
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A rosvosta não se rôs esperar. Oosonrolaram·so as prl
mclrus scenas do llomem (Ü cadeiri11ila, cuJa autoria os 
programas atribuem a Lulz P1.1lmelrlm, por evidente 
esquecimento, visto que a peca é argentina, embora o 
tradutor oculte ó nome do autor, por motivos mlste
rtosos. o o publlco llcou sabendo que nenhum daQueles 
artistas se encolllftl onfr11quecldo du corpo ou de cspl
rllo, o que a pe<;a ó um dls1>nr11to com alguma graça. 

Imagino o lollor uma rarullla atacada de estupidez 
maxlma, com um choro que se Julga ás poria• <ln mor
te porque o mo aluo o acba 1>1.1lldo, e com os restantes 
parentes assaz ldlolas-cntrc eles, o rererldo modico 
para nlio oerceberem a ausencla duma dollnça liio g1 os
selramon10 Ongltln, Que na vltln real uwa criança de 
mnmu daria pelo llnglmentu; Imagino mab um Inglês, 
que fa la portuguõs ost• opiado como se li vessu nascido 
e vivido sempru orn Ponugal o conhecesse tanto o ln
glê' como nós conhoc11mos u tagalo; Imagine tambem 
uma ni.·nlna de ü10 bon ec.tuca1:f10, que se embebeda e 
raz sconns d'amor na .ala contigua á~uela onde est.á o 
pai dolcto-e terá. o llo111e111 da cu<lârfotia, cond montado 
segun 10 o patada da plateia ondll a peca so represen
te, com o~ verascl o /J<IJJO si'co e outros gr11clnhas 11.-bootas, 
porquu está sen o ,·oprosentada cm Lisboa. 

Gosta ·1 So gosta, tllr lhe bemos ttuo 11e10 desemp~nbo 
nt\o pordu, antes a rarca so valorlsa com a lnlervençAo 
de At.I llna, numa sogra que nem de ba•ro a cem qui
l ometro~ da nossa porta, com a Fornandlnha de Sousa 
a Pot.llr uma saralva<la do beijos quando a apnuhasse· 
mos adormuclda pulo clla111p(l{}11e, com Alexandre Azeve
do tllo á vontado o lnslnu11nto, que vem 0001e 1 um 
chi neto todos os outros oatans, o ai 11da com outrnR pes
$011s caLcgorlsa•lns, entre bS c1uals nos apraz apontar ás 
má.:! bocas das 1>rlmelras representações o acLor Oscar 
Soares, pura que o tratem benevolam1mle. 

Escritas estas linhas, acentuamos o grande exilo 
de Aura A 1ranc11es no nosso conhecido O grande 
a11w1', pcdlnoo llconça para •·ão acreditarmos na tal ne
nun. Quum reproso11tn assim tem no s .. ngue o 111axln10 
dos glo11utos rubros. nocessarlos para a lrrlga.,;llo dum 
slsto111a nervoso dum raro equlllbrlo. 

. . . E tentlo dost~ modo passndo cro nologlcnmonle em 
rcv lsh1 os acontcclmontos Leatrals tia Sümanu. vnmos des
cancur oito tllng, nrnsLando nos para onde nllo cheguem 
os ecos dus mult.11.,;0es cios que não toem na dovlda e, n· 
la os nossos salutures comentarlos. 

MARIO COSTA. 



Cinco de oiros ... ca"'arfL com umn Rl'11hora rh.·a. com a~n 
1m1prln. l11tell1tcnte. econom1rn 1• cll~rr1•tt1, .. 

·1": t1mu1t10 eucontrnrel. eu. ps1ui 111•/s rara? 
... no 1.• de allrll ... 

(lle ///11mwslf(M11I.) 

-\lamll 1 Qu~nto é que lllC dl\s lll•r/l cu Mnlr d'n<tlll 11 

(l>c l.0111/on Op/11ion.) 

·Tem troto ·11·11111 frnnco ~ 
·Se tln•s!o!.~. nào e~la,-a a11ul. minha '•'Bhora . .. 
ônde <••t:irla, cntAo ? .. . 
All dorrout ..... 

1 l>o: li! llire .) 
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SEARA ALHEIA 

l'.\Pl>IS PIN 1 .\DOS 

-E~tl', com <.'SIR 11al1.ai;cnt tão bonita, custti lhe apenn~ 
u.ooo llll\rcus. .\l1·1H>< '"' 11uc ll1e custaria, ac1ul hn oito anos. 
llllll\ Cn!O\ dP Ct\OISIO corno t·~to. tJUt.• t\tJUI C!ill\ ... ptntadal . .. 

( ll•• /,11st1ir1•·Bla ttcr.) 

-r:ulllndo, nllo 1111• dé 11or ai alt:cum lenho! ... 
·Nilo hn p1•rlgo. A uavulha nao rorta ... ~ 1 

( ·11 Le Pollt Jo11rnal. ) 

Sdm'! ;-i;10 raçum bnrulhol Eslá a orupnr o Ruhrl ... " / 

(l>e /.' f:'xcelslor.) 



Ha Muitos Anos ... 
> 

A primeira representação 
da "Dona Branca" 

AINDA aproposito do"justificado preito presta
do, ha pouco, á memoria do grande maestro e 
eminente artista portuguez que foi Alfredo 

Keil, nos ocorre recordar que, em 10 do corrente 
mez, faz 35 anos que subiu á scena, no Teatro de 
S. Carlos, a sua opera Do11a Branca. 

Cantada, entre outros artistas de renome, por 
Theodori11i, Antonío e Francisco de Andrade, Fi
guet, Frandi, flleroles, etc., e ensaiada pelo maes
tro ll1ancinelli, obteve, essa representação, foros 
de um verdadeiro acontecimento, constituiu o que 
se chama um exilo verdadeiramente triunfal. 

Como se sabe, a Dona Bra11ca foi o primeiro tra
balho musical, de grande vulto, de Alfredo Keil, 
trabalho que desde logo o consagrou como compo
sitor de indiscutível merito. Além do valor da par
titura, e do desempenho magnifico que teve, é de 
registar que muito concorreram para o agrado que 
a peça alcançou a riquesa da sua mlse-eT1·Scbr1e 
e .os explendidos scenarios pintados pelo celebre 
scer1ografo Luigi :Manini. 

1l1fn•1lo lfril 11u.~ .15 1111,,<, q111111rlo si· rl'presmtmt 1i nonrl Hrancll 

J St<lla tk entrada d~ Dona Branca, 110 J • acw 1111 011era 
(Desenho do J'. R. CrlsUno - O <Jcldcnte, n . • aa:1 - ~t de abril d.e t 881i) 
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SER bela, atrair com aplausos admi· 
rativos o preilo devido a toda a ver· 

dadeira beleza, é, sem contestação, a 
ambição mais cara do eterno femenino. 

Infelizmente só a uma reduzida mi· 
noria é dado colher, com justiça, tão 
cubiçado bem. . . São tão raras, neste 
marulhar imenso da humanidade, as 
belezas impecaveis ! 

Mas se nem todas as mulheres podem 
orgulhar-se de possuírem lormosuras 
academicas, a todas é dado corrigir as 
deliciencias e os desleixos da Natureza 
por meio da complexa mas providen· 
eia! arte da •toilette•. 

Quantas mulheres que não são credo· 
ras da beleza conseguem apresentar um 
todo atraente, simpatico, impressionan· 
te, mesmo, só porque sabem habihnen· 
te procurar para o seu tipo o genero de 
vestuario, o corte, a côr, as guarnições, 
o penteado, que melhor o fazem valer! 

A questão, pois, pelo que respeita a 
todas essas para quem a beleza foi pou· 
co prodi.l!a na distribuição de predica· 
dos de formomra, - é saber estudar 
com verdadeira justiça e iniludivel im· 
parcialidade o tipo de beleza que se 
possue, sem pretender relevar ou ocul· 
tar aos proprios olhos os defeitos físicos 
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pasma porque nos obriga a perguntar: Mas como 
conseguem as mulheres parecerem magras sem o 
serem? 

Segredos da moda, .que os profanos baldada· 
mente buscarão 
profundar, mas o 
que é certo é que 
as•lausse maigres• 
abi percorrem as 
ruas da Baixa gen· 
tis e graciosas, a 
lembrarem •Si· 
lbouettes• 
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do, ligeiras e estilisadas, sob este magnifico céu de 
Portugal. 

Foi preciso· que esse •embompoiot> de que as 
Mssa.• avós tanto se orgulhavam desaparecesse ... 

E desapareceu 
como que por 
encanto, para 
que as gentis por· 
tuguezas podes· 
sem vestir afoi· 
tamente modelos 
como os que boje 
oferecemos ao 
seu julgamento 

e que os 
potentados 
da grande 
moda como 
Drecol l , 
Geony, 
Jean Patou 
e outros no· 
mesretum-

bantes no mun· 
do da alta ele· 
gancia nos en· 
viam para prova 
de que a sua in· 
ventiva oa:o cris· 
talisa. •Et c'est 
pas vraie qu'ils 
soot gentis, ces 
cioq petits mode· 
les?• 

Agarcna de LEÃO 



AQUI SE OlRA 
DOS LIVROS 
CUJOSAUTQ 
RES. ENVIAN. 
DO-OS ~ · 01-

BLIOTECA DA 
/JVSTRAÇÃO 
PORTU&UlSA, 
MANIFESTEM __ ..._.,......._ ......... _ ....... _ 
O DESEJO OE ONDE SE CONVERSARA. COM OS 
SER FALADOS LEITORES A PROPOS \TO OE TU. 

SONETOS DE AMOR, por Fausto Guedes 
Teixeira 

Tom um nomo co11sul{rado l'uu:;Lo üuc1ll•11 'l'clxPlni. h' 
um poetn do raca. Os sonetos agora lrn1n·1•ssos, so não 
numcnlam a sua gloria, demonstram, comludo, que ele 
conserva, cm toda a plenitude, dominlo da arte e 
mamem aceslL 11 chama do scnlinwnlo c1ue, 110 Jc-lo, 
nos raz vibrar de intima e 1rrcprimlvel comoção. Que 
esponlan!'ldndc a de Fausto Guedes Tt•lxl'lrn ! Nestes 
versos nndn ha que não possua a llmpldc1.. n curonla e 
a elcvaçiio llrlcn ele que apenas leem o S!'gredo os ar
llslas dn sua <'n,·1·rgadura. Xo•nhum arlllklo, rn•nhuma 
estravngoncla, ne11hum cxibicioniirn10, cios que liíO frc· 
qu<>ntcmcntc se deparam cm rnlsos poetas 11uc para aí 
enxamc!ano. Fuus10 Guedes Tl'ixclrn cant11 o amor nllo 
com o cPrcbro u111•ni1s, mas com o cornç/lo prlnc!J1al
monlc. lltlo dr. por l!iso entende-lo e ama.10 quantos se 
dellclnrcm com os seus sonetos, !(lo 1111m11noR, tão sin
ceros o lâo formosos como os que muis o scJum. 

CARAS PINTADAS, por Mercedes Biasco 

\ Qur rol uma das mais rormo$as. discutida!\ o apre
ciadas actrlzcs de operch1. rulliv11ndo slmu1ta111•amcntc 
o tcntro e a 1 lll'rntura llge1ra, 1•mbora de ha multo aras· 
l.adn dn sconu, pois agua1da o instunlc do• reaparecer 
como socletarla do :\acional, niio s1• encontra nunca 

inucll va. Po1•tl~n 1• vrosado
ra, os 1;cus 1 i uos succdcm
se e acaba do lru1.t•r a lume 
o Quo so inliLuia Caras piu
ta<fos Morcedl's !laico, sem
pre com o com~·/lo na,,; mllos, "ªº ti il11'11clo ll!HilCS Ctl p;LU!Os 
rapluo;; o quo 1H1nsa do s i 
proprin o uo11 outros. Pres
ta homenal-(Ollt nus como
diunt<'s mortos e vl\•os dlL 
sua :;impalht, rdcrc lmprcs
sücs tle hnnll'rll o hoje, de· 
lcntle lcorh1s e ru1. dcllni~ 
ções, conta-no:< do umor nos 
11111cos e clns ,·;intagcns da 
t•slurdla, e tudo li;to num es
tilo ,.legante e dc~prctcnclo· 
so tlc qu1•111 convors;L entre 
a111lgos. i\os f'llrt1.• pi11t111/<1s 

.l!acccfr.< IJl<1.1m não l1t1 l'Srandalos, nPm 1 n-
cllscrlçôPs, 110111 1w rv llrslda· 

des, comqunnto ~o nlribm1. lnJuslam1·nto, lL :-101·cc<1cs 
Biasco um tnh•nlo especial e unia facll corugom om rc· 
duzl-los n 1•scrltn Eslc llwo, no cntanlo. hn do desper
tar ln1cn•ss1• no mundo Lratral. desmentindo, pela ler· 
nura que encerra, orroncos conccllos 1ícerca dos Intui
tos que gutnm a 11enn da autora, ouc <~ uma cronista 
levo o graciosa, som embargo 1laq11cla doso de cgoUsmo, 
Que poderá transparecer de ahrnmas dns suas pagini.s, 
e de Que tllo hrlll nos !alou Jules Clarclle nos Pro{il.f tle 
tlli'tilr~. A cd kllo llCrtence à 1 i\•rarla />ort11qtl/i11 

DO E O MAIS QUE OCORRER. 
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VOZ DA CONSCIHNCIA - Com a mdo na d1tn, este seu 
conto, a/t.!m tle orrsar assufllo demasiadamente </e/fendo 
na /lpoca revo/11c/011arla que atraoessamos, nem sequer li· 
terarlame11te se reco111e11tta. lol(a nas primeiras Imitas •no/· 
te set11l-cl11wosa., coisa que ntlo sabemos " que soja, e 11111 
relogto a /Jater 22 horas, coisa que nunca 011ol111os a ro/o· 
gio a1gum. Para lhe dizer islo Unha-mos acila'IO preferi· 
vel ntlo lhe <llzer nada, Mas, visto que insiste ... 

}. d'A.- O seu Cre11usculo a multo meu. Nesta da/a 111or-
1ru1t1a na escurldtlo ae//11/1/va. 

JOSI? O seu soneto, As tuns ,·toletas, t! a11emico. Dt! to11l· 
cos d musa. 

S. A. - Os Sl'11s dois primei1os Cnntnres leem dois ol'rsos 
erraaos, a saber: LoK 111orci111s de l>oriui:\\I e r.u 0111on1n111 
que me sonrlt•. Para cd do G11ad1a11a somos 111111/0 exl11e11 
tes ·11estas coisas. Os 11ossos agradecl1111mtos pelos •olu· 
aos. 

POSSO CONTINUAR?-Esfá visto que pode e dotJo. Tem 
al11<la defeitos (o q110111 os 11110 tem í') mas t.! poeta. Hvlte as 
elisôes forçadas (llecld11llc. ·scnc1u ... ) as cltama<las , unhM, 
em caldo rte poetas, os topares comuns (Jlll ro o sa 1· ,.s1111to, 
Joda~n l tio ,.h lo ••• l os versos sem cade11cla (Sem RC lcmhrnr 
do seu no•i:ro r11turo1. e o mais que o temno e a rene ... 110 
lltlo de lndlcar·lf1e. Como Jd troballta bem a redo11dlllta, o 
rfsto vird, com certeza. 

A QUESTÃO DO PETROLEO, por Armando 
Luiz Rodrigues 

Com o ti 111 I o A q11~stáo do petro lco: wn probldma 1111111-
dial, lrnuxc a 111 mc o sr. A rmamlo Hoclrigues 11 m cu rio · 

fiO csLudo <le voliLicn ocono111lca cm 
11110 se conllrmam as 11ll11s !ttculda
dcl! da SU!L intcllgent'in, n sun cullu· 
rn o o interesse com 11uc \'Crsn ns· 
s11n1os de capital imvona11c u, como 
St·Jam os de caractcr cconomlco e 
llnnncciro. .\ QUllStão do prtrolco 
acha-se hoje n1t ordem <lo dio. No 
velho e no novo mundo ela prende 
as atenções, e a nós pro11rlos nllo 
pode passar dcspcrcehlda por varia
dos m otivos entre os quaosodopos· 
suirmos, quer na mou·opolo Quer 
nus colonias. jazigos polroltrcros, 
como rore1 e o autor. O llu11tt·o pro
fessor e publicista sr. l3onto C.:arque· 
Ja, iaum breve preracio, põe em ro-

Armanclo l11iz /lo- Jevo o merlto do trabalho do sr. Ar-
<lrigw·.v mando Rodrigues. a c ujas aptidões 

e conhecimentos rende a merecida 
homenagem. A 1111estcio do iietroleo rol edlla<la pela llvrn
rla Ro<.lrlguos, da rua do Ouro, e Oca ocupando um no· 
lave! !ogar na no$sa reduzida blbllografla da e~poctnll · 
dade, Isto (> na cohiccllo dos lavores de natureza econo· 
mica publicados cm Portugal. A. de A. 



UMA TRAIÇAO INOCENTE 

ORA AINÕA BEM QUE TEMOS Q.UEM 
N05 LEVE O GUARDA-CHUVA I 

.. 

•• E STÁ C~ QUE É UM 60M NEGO<'tl\ • 
PARA UM cAo 
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.~ 

TROCAR UM CHAPEU OE CHUVA POR VM 
ESPLENPIDO O~~O 

--_ ... __ _ 

. MAS Ê 8EM ceRTO QUE o QUE PRES
rA PA~A UNS E PFSSIMO PARA OUTROS 



EJFINGik 

'Jccltr•çtH:.r du produçõe.r publlc•dH 
no numero trvis•to: 

Chara•la nn verao: Ave-Maria. 
Entqma: Cosi& 
Eulq11tu pllurtico: Salv4 Lucla IJma, a 

r~nha tio perfume e tio etlfpfsmo. 
Charada em fratt: Oesl.lno- Oorico

Amorosn-Corsarlo. 
Loooortfo: Entre supremo e ereador ao 

u.o.I vorso. 

• 
ENIGMA 

Emtirma sem J>retonções, 
Tem pouco Que ma.i.utar, 
Nl\o Dr<'Clsa d tcton:u-10$, 
P'ra. tOtln a gol'to o matar ... 

E' um meio do traru:porte. 
De tl'l"I sllabM formado, 
t;ma oon90ante ao molo, 
E9ta com •ogaa ao la.<lo 

ConsoeOIC'fl, s.'lo ro duas. 
Bom dlver<M, d<'~aE6; 
uma. vopl Isolada. 
E dUllS tt·esias. egu ais. 

A Prlmclu. mais a Q'Ulnta, 
FICAm n<1uttm dn verctn<le. .. 
A &ea"W\da, tõl'Cln e ouar1a. 
l)ã-oos wmpo, era ou edo.de. 

N:ula. mnls, Ji\ Ili~ tudo, 
Por POueo. aaNH> d tnor1e ... 
Mal~ uma vc>z vou dizer, 
E' um meto <16 trMSl>Ol'IO. 

• 
s. Palo 

CHARADAS EM VERSO 

Nlrlllo amado e sem rh"a.I. 
Tu nunen ~ a morte. 
E's gra.ndo. sublime e for!~ 
o· nicu velho Port.uga11 

Bn'lta o TMr Que tu vencostes 
N'<">..e U'mpo JA passaao ' 
P'rn Que> o munao deslumbrtl.(lo 
So curvo nno o quo fizeste. 

E'11 dM nn~Õ(>I\ com ru~Ol'-1 
ll!M. 0111 ronh&"l<>-me llJ1\ cntet 
E <'11 cJ1oro trlsl.(lm(lnte, 
Por 011•11 11al luuco_<le <lór. 

S.1<'-mo do Intimo, um bra<lo 
Que llW'U peito há multo 000erra: 
Truolíll\d!l. ~Ja a ouuro. 
Quo faz tanto <lesa'rneado ? 

-:no 6 anlm~. 
l\ .io 6 ml.neniJ. 
M o<, 6 com oo~za 

V,)ictal.-'.1 

M'll lto prote-rtdo. 
E bem eonllect<lo 
Nomo proprto d'h<>mem 

o lll)Olld<>-1 

Não 6 &nlm!Ll, 
NILO 6 mlooraJ, 
Com ce~ 6 planta 

Tl$'eM! 

Dr. Sinal 

Mii FIUZ 

o· tmTa., minha terra enenntadora, 
Terrl\ de sonho, terra de n.le&'rlal 
Sitio iwrnstvel lle ll'CSCOr suavo. 
Torra <lo tAo doce mela.neol la.. .. 

o· t-0rra da orvl\lha.dn e bela rosa, 
n11.s vloletns. dos cravos perfumndosl~ 
Quo pnt~ons soberbas! Que rlQU<l.'l.'ISI 
011 Que ro1•mosos. verdoJantcs prn<Jo..t 

A vira.cão. subtll e pertumnda; 
O 901, hemdlto; a clnrlda.de. pura: 
As montanhas dolra<las e fal9CMtAlll, 
o~ e.'Uninhos b0rdad06 de verdura ..• 

Terra natal. meu bCreo ao ln~. 
Terra de amor 
E de fre<eor. 

Terra de 11 Jegrta riennanente1 
Que formosura 
E <111e doçura 

E qi1e ba•t/I verdura..-1 
r.i\ nn mata lrondosa • 
Da ml.nba <1u 'roda t-Orro, t.Ao rormosa1 

• 
So <111 ai ro é numero va.r. 
E lnmllem é unldMe. 
Eu ge<tn va de saber, 
Do qua.iro Qual a motaae 1-1 

Junte nota mlL<>leal-t 
E. bem longe do Que pensa, 
Enco~rn perto o Q~ quer, 
E com pouca <lllerença.. .. 

• 

Jo1oltc<>1 

ENIGMA PITORESCO 

• • l • l • • • j •1 1 11 1• 1 I • ! 1 11 11 t1 11 11 11 1911 • • • • · ~ 1 4 • • • t • t l t 1 11 11 1111 11 11 1: 

• 1 1 1111111 1 1 1 11111li1 1111 1 1 l <U 1: • 

QUADRO DE HONRA 

A. ~lendonca-F. Ynletn- Lu· • 
ela Llwa-.-argento crontro 
C. Slllcl-Cast.vr,~l'olux-Banl 

'.• • -PlutAu- \ 'uh:uuu-Do 16 Tl ,1 
,11<1 nu- Josulicos llraz- Por· • 
tuense-Ou H-Í>lln~'Aun-V, T. ~ • 

.- oum11 ocu ta-',çvbuloo - ~ 
Perrao, l'erraz&l'errclra-Club ~ 

• l do ::Uteucto os ~rcs • T. '1'.- q 
• Ald• üomes-.Plnta . renas 'l'I· ~ 

l ~ duJ-Claro & Mvreno- Vlotota 
' • -.Pa.111 

i j Campeoes decifradores do pa· i Z 
Z nulf/mo numero. l l 
i i : : 
: •••••• , ,, .•.••.•.•• •••·• •••••. • • • ••••• .! e ........................................ 
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CHARADAS EM FRASE 

(A• u~urre chara4Ula D. Adelina Marauci) 

Com um Sllr..J)les ~ro. um Cl.'ll)lnbo e 
uma oota, raz-se uma plent.a.-1-'l-1. 

Tatarana 

Conheço um homem (f1.IO lfrlla como 
um gato, só ~ra arreliar a mull1er-
9-'l 

Sete e mrl() 

• 
Tenho eomoalxão tl'e-<11\ bonra<lll e 

nobre terra~. 

Anuplm 

• 
LOGOGRIFO 

(SOlbro o SOl!loto .vontum.. .. • ao JOão 
<le Deus) 

O •ot na ma'l'Cha luminosa von- 111-1s 
- 11- 7- 3 

l11mçn.n<10 ll terra maJC$t<>eo olhnr:-111-
3 11- 3 

11aua cantan<lo quem o nr POV00.-·6-10 
-'l 

e a praia nbmça venturoso o nll\r.-11 
-l~-G 

No 1>0.•11ue o doee o met1ro e11nco t"lll"-', 
-'l-6-6--IG 

OU\Cm-so em coro 33 m11ltld11M rnntnr, 
-4-10-13-14-6-16-l 

m>o & um so trt•le o coMl(Ao lh~ 110.,
~11-1-6-16-4-12~. 

que eu seja o unlco n •Q/rrr, ~n"llr!-
5-3-tt-18-4 6-~ 

Por ti, sauaa<!e. .. do QU('lll vno 1110 P<'l'-
to-11-111-'l 

o a quem d\llS olh~ t1 dM mnM pel'(!h 
neste tão ermo, Jugub~ Ceoortol 

Por LI. vcntflra... "''º uma vc>z ~li: 
-!l--10-t 1- 7-13 -7-17--17- 10 

J)<'lr til Qll<' .1<; Vl'7e5 n meu JW>lto n'l)('rto 
o... o J>Olto a'))8r to "'1'111 te v<-r a U 1 

Baa1 (do ZPhf.nats Club) 

lndlcacões ute f e 
Nn nr1>xlmo MhAtln Mf~Ao puhllran• 

nA /111•trnrno Portuoucw a• llt>ctfr~ 
c!IM das producl\e!I lni;ertas n'e!lte 011 
m<'M 

- Toon a e"r~ntlt>ncla relAtl•!I • 
t'!'I• <4'<'tft" tleve <t>r envtnllo 110 Suull' 
o enf1er;>c•f1• a J1>•6 POllro tio C•l'mo. 

-Ao dtl'eCIOr it'c>•I• M'CÇllO """'''"" r 
tllN'lto ite nfto pnbllcnr produç~ qu• 
JtllA'll~ lml)(>rlt'l!A~. 

-Só é con ferido o QJ1•drc> de Ron1'3 
R miem envie tMAS ns f1Pll1traçlles ex11· 
IM. t'nlrelf\le• Até cinco dl•~ apõe a aaf. 
tio ti 'este numero, 6s 18 hor as, n& ao. 
cursai <10 Rocto. 

- Tooas as pl'O<!ueões t1-m vlT _,. 
tas em 5ePllnf1o. e °" enl111»M pi~ 
~d~~~nhados em J>&Pf>l JJeo e t l11· 

-os 01!L1raet ~ ~J&rl ov D.IO '1)11 
blfe11t1os. nllo !MI restituem . 


