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Compara{ão Re-vela 
Seu l' alor 

Dos nossos esforços para apresentar um automovel de seis 
cilindros, de construção esmerada e a um preço ao alcance de 
todos, resultou urna procura cada vez maior para o •nOYO• 
GR.\HA:'-1-PAIGE 612. Com·idamos todos os automobifütas a 
observar as qualidades abaixo indicadas e examinar este carro 
fazendo ai. suas comparações. 

.\ Gr,!h11m-Pairizc ofere
ce untn \."arÍ<'<l:tde de 
tipo"' ~e carros,er-ie, 
inolulndv~Ro.1d• ter,, 
Cabriolt.·Ls, 7 l"oup(:~ e 
Carros de T'ut isn10 em 
cinco di!~rentc:S cha.~
~is de ".:i....-; e dl." oito 
cilindros a· fln!ÇO~ di-

\'erso!<>, 

Sol·da Carrossería e Motor Possante: 
A bela e solida carru"erin do Modelo 61:z t 

con~truida nt.1s f11hric<1s da Gruham P:.1\~e, de 
n1adcira ... durn.."I C"uidado,ament~ -.~olhidn. .. , cor
tada_, e curadas nas propria..' !>.Cl'raria!'I. da 
Grnh:un·P•<lgc; u con!<o.trll(.10 da frente é intciriça 
de 3ÇVi US ll).SCl1tos são .illllp(Oti- n:t ÍreUt\! e atràs; 

l epre:•e•«• •t• ae•al p• r• Pe tu9•I : 

J COELHO 

jnterruplor da ilumlnnçJo no \"Olante de direc
ção: "'ºalho 'llnrnecidu de borracha. à prova de 
ar e dC ruído ; t·stribo~ de aço; hruorniçõc~ arti!>."' 
ticas e dura,·eis. O m~t0r ~ de desenho modcr· 
no-posvantl.! e ligeiro. 

PACHECO 
21, Avenid a d a Liberdad~-Lisbo a 

Salão der xpulçãl e «SUYICI» · 90, R Braamcamp, 94 · Tel lP.B. X.} N . 2595 
-'se••e• • • Po•I• : 

MA Nl.lé.L DA ~ILVA CA RMO & CT L T.-129, R. de Santa Catarina, 133 

GAAAAM-PAl&f: 
e o N C A 
R t·y \o~lho .e TNnu Alcnlde Ut,nun agorr1 "' suas 

te1o;taa ttrll8tlc11R. &Rte1 11nme1> cc.inhece•till Jd o pu. 
blico de L1~bo:t e t1d\''-"Z o dl" todo o PortuaaJ. 

Tra.t~ dum mua i!O. dum 1ru1estro.. " dum te <>r. 
Andou este ptJo utran~elro • cr1nr f8UJH a colher 

bcms aplttus" s pi11ra que a \lerue dR ti1111 terra lit"m o re· 
crl>e-&.-.l'! e pof'\1entur11 festeJnue. Tl'lll 4rndedo m1ue1e o 
11oireJ1lr J"'t"IO stU J18i&, ti IUlat, li. ter dt$ilUSÔf'I e ;tt 

meiar t..>aa c.11dencl!$ fi'tU1' que a lllma poctus:uesa 
lo se ptn:a a:us cale: e.Iltc. 
Lia.boa é •ma clJRde inJusta. de&eonfinda. 4.le m• fe. 

M us e A L 
Qu11ndo ttte proporclonnm o que é bnm, qucre •e:mpre 
melhor, quando lhe dlo o mau 'ÇOcffere, torna-se Inso· 
lent~ nrrogacte, ptttumld11. Ma!lt.. com tod• a os uua 
defenos L.lsboa tem is ~eu.a conçlo e e~t · efina com 
O nlCiodn10t e rntilO ê ft•ht SE:bril, txlHtiClt, llCOlbedo· 
nt. OJ) que c:.onhtcem o ,·•·lho bUrSfO Hsbarrn não so 
amedronlllm realfi.tem e daA duo• uma : ou nada Vtt· 
l~m e aouo~m stmpr-t. nu tem tkllirn~o f: \'tn«m de
hnit.k'amerrte ! Tomai. A1c"1~e não prf'cu,;oa tt1mer. 

A_pan'ct-u e tc\'.r a -;noria. \"er1c"u pelo ft~rttdll\"tl 
triunfo dft sua '90J. 1acl1, dominou pOr quuJidade• secun· 

LIVROS 
.,IMOR /JE DEUS E D.I 7ER

R.·l. (2." tdirãoj-f0t111a." de ~\'uno 
ti~ .ilo11/11nór. 

HA jâ semnnns que me chegou às mãos es1e 
ndmirá\•cl livro, ngora publicado cn1 ~egun· 

da ediçllo. 
Porque o li com a.ssombrado encanto, por-

que nicdi bcan a dlstAncia que o separa dt.: 
tanto!-i outros lh·ros. de quási todo!'! os livro~ 
que \'c..-em parar a uma redarçlo de jornal, nao 
me :i)'>rcssei n fa.z.er-lhc referencia. Quis aguar-
dar o mo1ncnto ent que o pudesse reler1 en1 
plena tranquilidade, rom o pensamento bem lim· 
po da• r"cordações importuna< e \'J• que nele 
deixan1 as leituras sc1n íruto. Esperei <1 ue sere- • 
nassc o ar, depois de pa.;;sarcn1 alguns bandos 
de pardais •.• Atravtz duns versos alndos, qufs 
,·er bem nitidamente o P.zul do ~'J)aço, quando 
nenhumas oulras azas o cruz.r.s~en1. 

N\1110 de Monteniór é, na ''crdade-como t!To 
bem o definiu Afon-..o Lopes \'ieirn-•um dos 
mai' •puro'• poetas dt: Portugal•. E'""° pela sua 
intcnM:a emotividade, pela sua anl'da de cxpan~do1 
de coníidént•in. Oi.;;tinl{ue-:Go, porén1, dos no~~o~ 
liricos n1ais rcprt!senluthros, pelo secundário lu· 
gar que concede ao sentimento amoro'o e pelo 
seu el(!vado espirita cristão tradu:r.ldo nun10 
confiança fo1·te que o poeta depõe aos pés de 
Deu~ e consegue i1npregnar os seus rànticos, 
tão profundamente elegtacoo, duoia alegria mi•· 
tica e ... aud.Avel. 

Quantos •poe!•!llt se deven1 envergonhar de,ssc 
nomt\ depoi.s dt lereni os hinos que, e1n louvor 
de llcus e da Terra, humildemente compõ• :>u
no de 'fontemôr! 

Em n1uitos dos seus cAntie:o1C-mas principal
mente t:rn «Ninho 1'.loJ'to• e «t'Antic::o da J)ón-1 

Nuno de ~tontemór const>guc, com dc.r,preocu· 
peda .... egurançn.. elevar~e ao qul! deve ~er e su .. 
prema aspiraçQo do poeta: fot.cr da""º alma e 
dos :!CU:oi versos a slutcse de tõdas ª' nlmas do· • 
lorosas e i1npotente~, o qucixu1ne de todos O>i 
lábio~ condenados ao Kiléncio. • ~ 

Em «Amor de Dt!us e da Tcrra•-livro que 
deixn um intenso perfume de crença e de f<:-, 
parece adivinhar-se a 1narca r.&rls:-.ima das obras 
d~tinadas a ,.c:ren1 l'>CDlpn! art:ite:-. coan o mt:!\ 
mo entusias1110, porque: nelas n4o há vt.~sugio de 
paixões efén1cras e rcstrictn~ nias de kentimen .. 
tos eternos que, tendo raize,.. no coraçao dos ho-
men ... , só Oort:'.'lcem "'ºb a luz dóce do amor de 
Deu•. 

THEREZA LEIT.\O OE BARROS 

N. da R. - Fa~se referencia critica a todas ns 
obras de que nos fOr cnviudo «uni• exemplar. 

daria• que em tetttro multtl pe•1oa1 Ju1~1m de pouca 
monta. J!m lJCCnat fc1I o contor e u pesgoa. Vestiu~•e 
bem, oprumou•&f', soube plskr "" ldboas do palco e 
conqulAtou l'l pli.teia. 01 trtquent11dorea de open1 e•· 
tio Pouco bal>ltu1Jos a ealtla perth::utaridades. E' clt&ro 
<tUC o 11rbrota nlo COnM1ZulriR 01 aphtUSO& ,.e nlo cnn· 
taMe com arte. Mas. um Duque. de /\\antutt., do .. RijzoJ .. 
leto• t1pn.inutdo1 ftno, arl&tocratico tn&inuo·str. . . . 

Aaorl\ Ruy Coelho. ?\Ao se lm~ peta ettfancie da 
re.~end • • n~~ ponto ttmos <'1•10 em Littboa do mt· 
thor qut he. Mna dá. em troca niu,.lca porhtSl:uesa, mu· 
~ict1 que traduJ. prodm;nes de PortuttaJ~ ln51'.é11uu rm 
Jinguasteom l>imptes do Nttture..so, o& "e.slidos no ritmo 
centftnle dos mtlhores pontos e proudore-1. E o por
tuiue.1. <'Omo<'e-~. afçor01;a·s.e como w como"~m. se •I· 
<'orO(•m todos V• q_IJe. .entem Junto do 1tu coraçAo 
a .sun proprifl mça 1 Ru~ Coelho nem sempre t"m dt1do 
o noa~o Cftrt1cttr etnico; mfl& o &eu trabt11h~1 o sen 
~Blõr dt OrQueAtrMdot 'C'Ao proS(redh1do, _spropru1ndo-se· 
E ut6 a çe.nctr t•mbem. Slo este• dois 1rtiat.as por· 
tu:ue"u que reallutlltll 111<.•tll ea •uit.s: festa1 •rlistice1. 
?\Ao fa1u1ram n~1111 aplHu~oa. ébmc;o..., saud.llçlles. 

E1us de,,em scr'\1lr m1111 d~ incenrlço do '1ue de si10-
rfs. NAo Juiguc Tomaz: AJc11fde qut é o Qrlnielro tenor 
do muiuJot nem 1uponb• Rur c~1ho qut. A 1ua fama 
pode. Jé p6r-s.e •o 111.do dll q_ue dhfruta Debu!'.SS'1 ou 
Granados, \\~ttStner ou &nini. NHdn de çnldndts. 

NOGUEIRA 01? BRJTO 
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CROl l( ! DE \'l!GEH 

NOTRE D! HE DE L! ROULETTE 
S E.\IPRE q11t posso 1111 111011tc-. Carlo-t lt1n /'().'>- prsssút~ n torlu' a da tlu.•itla, a ago11la da. 1.tjtra 

so tli .. er •s1111prc• po1•qut ja 111ais d11111a 1't:J ou a al~ • .::rri da vltorin. 
aqui 1ue leullo detido-a /1111bra11ça dt1111 ro111anc1 1!."111 ,., for das niesa.'>, 11111/htre.s, n111ifa5 n1111/1e. 

de julio 1 ·1r11e,, Udo 110 111uc1'1/ntle df$/a11I~, aco111· re.s, 111ais nutlltcres do que ho1111us e 111ais :.11/has 

lli.Jl:IU::llttt:J pan/Jn-mt, anuo a so111brn nton1pa11'1a o rorpo, do qut 110....,;.15. Os dJ.Jos lrtflltllos tr..•QH(Qlll sobrt 

alrt'll't:S 1/0 ... jarJi11s qut rodci11111 o Oz..;lno. o pano :•trclt, para npo .. lar 011 t11gada11/uJ"1 ~, 

A~ão n:rordo 1nt'1111ciosn111t.11lc as p1rifttt'n.< do co1110 garro:>, para rtcoll11r as paradas gaullas 

ro111tU1t1t, que st t'11tll11/a ,,\{11/ltias Saudar//•, 111as 1uas /6,/a~ t'-'St1s 111/fosA .~ej<nn ns tnflos 111acins e 

ez-oco a i111pr1.s.são que me /13 a dtscriftiD do.'f .t:a- be111 lralr1tlt1s ,/as corlt:if.< 011 o.< gall10.~ rtJ-i:tquitfos 

lõM d1 ~ogo, 1111 qu1 sob o~ l<tlosdo:1rado5 rola:•n111 das t·tll1ar r•1"cio~as,:lttnt, 11rlrt o t•crtlt da lu• to 

11ronf1;: dt ouro, 11opanol•trdtda ro/tla1Jolrt'11la- rcrJ1 ,fo f't11:0, a "''~"'ª palt"d1:s da angu.-i:lia, a 

q11ar111ta. 1ntS111a frto111ra de dtlitio. 

7 ª"''' /tira 111011/er t'ulncla t.sla t'111prt.'h.<t1o da E a bala gt'ra, v1rlt'gi11o:;a, saltitnnlt, surda 110 

111ocr'd11de, uuucn q1â~ '"''J{1tlhar nas salat:. 1/1jngo st'lenelo do111h1a11I~ • ..r-1 vo:s rio.< •troupr'trs• n11111111-

do Casino dos Eslraugriro.i;;,, 1,-,11uaudcr111rn antiar ela o ""'"''º'que a SlJYlt tlr;:ttt, no 11111rururio cu1u 

d1 r0<lfl do c.1sardO co/o.,._c,1/, 1:0 1neio d1u11a Jt~i- gut o ~nc~rdu/1 dlz o •ora!t, palre-5• dn 1ni .. "ll· 

fusão .. \fnç co1uo,passar 1111 .llonle-Carlo tni 111i~· Raptda(, g11losas, avara.,, D'í •raqutltts> puJ:(I"' 4$ 

st1o d11111 pcrlodico e não surpreender a fu11riv1tnr fiel1a5 fcrdldns. Lt11la.'">, .iilltnciu.'">ns, surda" quasi, 

n g1·a11de batota 1111111dt'al, 1111 parr.uraru col. .. ·as ;,,. eac1u subr1 o -.pa11ntar1• nll110/udado da urr.-;11 as 

eon1pnlil•tt's, dc;ldi.1111
1 

de-./a vt::, a pagarº·" de~ flcl1as dar; paradas gnnh(I~, :atiradas tl'n//o /cio 

fra11(0!> tf,, 111/rada t a ftntlrar~ co111 111110 llj.:rir1r 

*'"°'''º d1 i11lclado 11as ttDl't~ da grandt tdlt ... fra
1 

de .,\'ofr4 /)a111e d1 la Roultlll•. 

Para os olhos já afdlos ti sobrtedade da tlrcora· 
ção 1noiltnti4a as onu1111rnfa(l}ts das grantlts ~a-

ccroufltr• fah.7111Íar, rrcolltidn.ç t1n siltt:tlu jt/Q 

jogador q111 aurlo11 •• Yt1n 11111 n'w claro s11tli11'1a 

a t11/urln 1/11111 pleno. ,.\'1111 1011 soltt(.O 111artd'~ 
r11f11n t11in1a forl11110 dtsnbtuulo co111 o úl/1'111u •jc

lon• de dt• franco.r; qttr a •raq11tllt• dtl1oratlura 

las dt jo1,"0 ,11 ,,\fonlt-Ca.-·lu li• 111 qualqutr tvt'jt1 tfe arrastou. Sú o lili11lar da .. fichas, lr.:t, arbt'ltlino, 

tr.!tllunlado t lrt'sle, unr ar 111tlo bric-1}-/Jroc 111tio ton10 111n rtpiqut lou~inquo tft .~i110.~, /a: r11n li

eafela dt cava rica. l º1u 10111 geral (C/1siaslr'co t gtiro ponlilluuio dt so1t1 tto ... iltnC'l'o ilnprrs..:;ioun11/1 

Ulurgt'tJ ''"""'da vasfld11o tlus /tios to11tt1t1os1 t1t111 dista grnndt cntcrlral de /l.'us.~a Smltora da Rulila. 

até nós du.'{ >'tiabulos t11/1111ntlos tias partdt.~, sobt Os p1·oprt'us ~cror1pirrs• e~ os fiscar's, 11esU11do 
do siltncio l"ccollu'do dos pontos, a/Jaucatlos t111 1·t· s111okt'11gs t frnqu~ 11 a/para ntgra, /ttnt 11111 ar 

dor ,Jas grandes 111t.sa.S, 1111 cujo et11/ro a roll!n ta functrt t tt.'t~iaslfro, t•tlrt gnlo·fr'ngado t S'1<n°f!Jo. 
rtSjltt/1;•a bola parta111 IP'rar s6brt a /Jorrarhu dt-- A fn1frt$."do do111/11a11I< ludo lcmJ'fu'" n.c~n10 

varadora tio so111. Rigorosn1111ul1" nestes salJt.s Jur- que111, c1,11no t11, pa1tlra ftur $-iJnftl*~ c11rios;dt1de 

111e11/es co"'º igrejas à !tora da n11'ssa, 11t10 !ta jo.. os /111111brat's dos salôe.~ 1/t •\1011/c-Carlo, 011dr. lur 

gatlore.. .. ; lia fieis pralicnutlo 11111 culto, 1/n.10/os cio /nulos anos os lto111111s o•tt111 sacri/ira11do ,} il11s,fo 

.-1.::ar', irnrt1os da grandt coufran'o da Sorlt, q1u do joho o s-a11gz1t das $llQ!Ç bolsas, cauduha t111 

tsPtran1 Jo $111 orogo a !<t1h•apio da con/a Jo 

hotel 011 a ben1ot•11111l1ranrr1 cl1n1a d11n1a /or/11110 

de acaso. 
O q111! 111ni~ bnpressiona s1To as caras 1 º·" li'pos, 

qu~ na 111t1°11 /11~, q111 

deset Jos gra11 ... l4$ 

ttabnJ .. jour.... d1 stt.ia 

vcrJe, lt1111 tous aspcc· 
Irai: .. , ricl 11~ de anct'c .. 
dad1 • fttii.Jor, rostos 
qut .(tfO '1trdodtira-

1n eu l e al111as ttJ>n 

ollros, uarr'.J 1 boca 

para fradu~ir e111 t., ... 

bt'cos iÍI /is, tollUl pr1_t..q,1/ifido a prese1t( 1 in:-i~i· 

i 1tl d11n1 ll1us for111ldai·tl, r.otlttJr dos dtslb11>.f lt11-

1111u1os, !tfaloch que se alh11c11ta de aturas t111 dtll

,,.;o, bJtftnuulo s6bre "'" '"""º tlb ouro, dt'spr11sa
d1 r dt t111o(lrs 1 tf1 

Jicl:as dt c1111 Jr1111eos. 

.\fonlt·lDrlo, }1111/10 

d• r929. 

FELICJ,.f!XO 

SA,\'705 



A grande nação 
latina que é a 

Italia, paiz cujo· 
progresso assom
bra o mundo, -
tem em Lisboa um 
repr.esentante em 
t~~o digno do pres
tigio do governo 
de Benito ?.iusso
lini.. 

O sr. ministro 
de fialia habita o 
antigo pala cio do 
Conde de Pombei
ro, ao Paço da 
Rainha, sumptuo
sa moradia da ve-
1 ha Lisboa pomba
lina, a que o gostx> 
c!a arte decoroti\·a 
italiana empres· 
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Um corredor do 
Palacio. 

O ilustre ~línl~tro d~ halia Sor. ·c:uisc(>' 
pe Ba!ttian~ni. 

Madame B111ianlni e seus fllhog. 

Curioso aspecto de outra sala. 

tou, no interior, os soberbos aspectos de 
nobresa e de magestade que iluminam esta 
pagina. 

Procurando homenagear o iovem diplo· 
mata, tão brilhante e tão acolhedor que é 
Snr. Giussepp Bastianini dâ hoje á estam· 
pa •Ü Noticias Ilustrado• alguns aspe<"tos 



Usai sompre VE E T quo 6 o dopilatorio prelafldo por m//h61Js 
de sonhoras em toda a parte do mundo 

PODE.SE OBTER VEET NAS BOAS CASAS OE 
ARTIGOS DE TOILETTE. 

PREÇO: iotoo CADA TUBO. PELO CORREIO nSoo 
R1pr1•111tan111 1m Portu1a1 

T. RODNBY HATHBRLY 
Raa do Coac1lrdo, JS, 1.•-Ll1boo 

TBL. e. tlUJ 
OQ0::&0taa:m:t:1a:raloooaaa~.:aa~aoo~~:moaaaaaaarmrsamm:moa 

ACTUA L IDADE S 
RE G IO N ALI S TAS 
!\.' DIREITA: - A nova Direcção da Unillo dos 
'..ogistas Barbeiros e Cabel~ireiros do Por to.
Jm grupo de ilustres clinicos saindo da s~ 
-atedral, em Faro, quando de cOs Dias Me· 

dicos" em esta cidade. 

dos sumptuosos interiores da Le• 
gaç:lo de ltalia. 

Ha, em todos, um elevado espi· 
rito artistico, harmonico e supe
rior, presidindo ás suas decora
çõe~ e moveis. Ve-se quanto o es
pirito do berço da Raça Latina 
pai.ra hoic: 1:'º ambic:nte desse Pa· 
lac10, esp1nto que irmana cóm o 
pombalino da arquitectura evoca· 
dora, tambem, de umaüguraque na 
hora propria, como o Duce, soube 
com sua mno firme tornar Portu• 
gal cheio de prestigio e de valo!', 

Hoje que o renascimento da. 
Italia d uma lição para a Europa 
poucas são sempre as palavras 
de elogio para esse rejuvenesci· 
mento das antigas tradições do 
grande povo S. P. Q. R.-que ao 
Mundo deu cult '" • e progresso e 
toda uma no\ • de verdadeira 
supremRcia. 

Saudando o senhor Ministro de 
Italia e sua espolia •O Noticias 
Ilustrado., aproveita n momento 
da chegada da !rJ·ande esquadra 
ila!iana-homo1•agem que o nosso 
paiz reconhece-e sauda, assim, 
em estes diplomatas todo o nobre 
povo italiano. 

Um dc1alhe que morca a linponencla d• 
l.efRçio. 
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ODAS ••tardes na explanada do Lon· 
dre!-> o Guc.•rra e o Lopes to1navo111 
cnfê '-' dl,cutiam. ~1uitns vezc'.'oi o Ho· 
!tenthal1 utn nlemão pacato. •:-.hiJ.>· 
chandl,•n. da llainbu~ Unic, l:11.1a 
parte: do -vnpo. Quando C!oolava1n 

liÕ", os dois portugu<.·· 
liCS.. fab.\"l.m de co1' 
!:"'"''· Cada um tinh 
o seu !SJ. ... tema de ,aJ\·ar 

-Teem ambos razão. Lá que Portugal preci-a 
mab. combólus é \•erdadc, n'""' tnn1bem andar 
muito nn vnnguarda não e prndcntc. o. grande• 
paf1-;es... Snbcnt os senhorc~ u hi.l'ltória do re .. 
volver \Venhcr? 

A uma o~ doito. amigos retorquirnn1. 

-

Trinta por cento da.,. armn!t- rebentavam no sc-
p:und<> dia de fogo. Era de fac10 perigoso emprc· 
go-ln• na Europa ... 

Guerra interrompln: 
-~1tu-t o que tem i1',io con1 as nossns conqui8• 

tos Cilo•óficas? 
-Tem tudo.Osgrnn

de• paL-es ~ao º' prl· 
mciros focos de todru. 
B.'i. ideas bow, ou mâs. 

a p~trin .. O Guerra pu
nhn o nos:so futuro nus 
coh\nia~, o Lope!-i cn .. 
tre\'iu-o ilnican1en1<! na 
n1A~ima e~-pan~!lo do!\ 
'\ inha ... pela..; encosta"' 
do Con:inente. 

1 
.4 HISTORl.4 

Ot; ~CU8 govemuntc~ 
Joten tem-no~, palpum• 
no~, rneJen1·lht:b o al
cunce e muhu .. i.;. vezes 
rcsuh·cn1 expcri1ncn .. 
to-la.1ot lá longe, ~cn1 pc· 
rigo de uma epidemia 

!\'ada de: pl"\!tOs, bran
ros, 'õ branco~, e c.nx ... 
das, muita.s enxadas. 

1\ngola podia \'t•n .. 
dcr• .. c:. ~toçambittuc 
uluRa'·n .. se. S. To n1 é 
como da\'a bo111 rendi· 
mt·nto conserva,·a·s'-•: o 

dum er~o re'\'ol'\'er 

alarmante, em tlo pe
quena escala que se 
J'O"• debelar o mal 
num instante t<ie ele 
n1a~trartendtncins per .. 
nlclosru;de al1L,trar. En· 
tfto vão injc:ctnr ~1 w1u1 
cobnià, o ~eu n1ncnco, o 

r, .. 10. lndia. :\1acuu, 
Tintor, eram trnmbo· 
lhos que era nt.'Ce,.._Ario 
ali1ar •.• O Guerra 

IOl'El.4 llEDIT.4 DE C.4STELO DE HOR.4ES 
tteu doente pobre. l~~
!-i8S carnes de cn!-iaio 
~au, por ordc:n1 de ttt· 

obtempcra,,·a quc h ... o 
t•ru n ... ntira. .:\lec-.mo que 
Portu~al fõs"SC urna 
,:trande "•in ha. o~ prelos 
fuzla1n falta para lhe 
bebei· o produto. O 
refugo pelo mcno-. E o 
t"afl'. f: o ~:-.u.car? 1': o 
algod.lo? E a borracha. Oh, Lopes ent}o pcn•a.' 
abandonar a borrachA com tantoS ta.xi~ a rom· 
JlCf'Cm pncum6tic.- ' ••• 

-llra quando ti\ cnuo ... boas estrada:. jA º" 
pneu" descan~am. 

E ncs1.t.s di:-cu '"i'\<'' que por veze'"' !-<e azeda .. 
va1n ia pro.e.ando º' horus d9 tarde. Quando chc .. 
R•"';t o olt:mão mudn\·un' de converso e o Lopes 
1>ara o arre'.iar dizi.i mal da Kohur pru .. ,l.1na, 
anate1nati---a\ ... a a g1ll•rrn como uma barbaridn.dc 
inu1U e ~oezmcntc mércantiL Rosenth"l sorria; 
tooma e \"ira" a copo" de Ccl"\:eja.. 

l 'ma tarde a convcn.n 
entre º' doi..._ vcrs3\'íl ou· 
lro ponto delicado. Gut·r· 
ra ºJit1a mal do TIO!>.so 
atru..,o. Que nós. cr:unos 
o carro de bois da Euro .. 
pn, uno,; n1adrn~os n1r.•z 1 .. 

do,.. lniiuif:.o~ de todo ... os 
progno--o, e reheld.,. a 
Ioda..-. &a. ino\7 8\°Ôê"'• 1-: O 
Guerra aponta\·a cxen1 .. 
pio .... \tê o que llnha.nto& 
de bont e~tra~a\':lntos 
cotn n etiqueta e .... trangci• 
rn. o .. rhapeus feitoi.; c111 
HraE:n eram vendido,. C'O· 

n10 italianos ou J(i:ega .... As ~ardinha!'o algarvios 
luzi un rotulas de ~nntc~ que nem sequer t usn 
porto de co .... ta ••• 

O Guerra obtempern\'l?·lhe que ~im que is'o 
ena ..... icn no cawpo lodu:-trial, porque o povo 
nlio esta,·a educado. 1inha o snobismo do cx.otlco 
nlll'i no campo-das i lei~ nâo. llil ,·ezes nâo: Por· 
tugul, pelo contrálio, rn.u-cava !--Cmpre o prin1ci· 
ro log.ir na \'anguardn dn< liberdades. PorlURal 
ti!1lw nholido a pena de morte quando ainda hn· 
\ia tonura no ... outros p:ti.,.es enonncs e cultos. 
Purtu~al derrotara o ub .. olu1isn10. Ponugal e:<· 
ll<"rinwntAra a republica " antes da guerl'll em 
plc.•no lmperiaJi .... mo gcrmanico e-.tava .. e prcpL· 
nmdo para ir mai~ alem. para um mai ... alto ph1 .. 
no de ideah •••• Cm hipcr·"'ocia!ismo laico.: • f"_J.:. 
Ut.\'.1 tt dL ... cus~Jo no i.cu auge quando cht..itou o 
Ho,,·n thal. Ambo, querillm ter razão e pant de· 
!-icn1.patc in1errogi\rant o Ctoi.trangeiro co1npn· 
nhl·1ro. 

l.opes repetiu ns 'uº" replica.~. Guerra tornou 
a enumerar o.-.- Jiocu-. argumentos e atordoava1n· 
.. ao: 

-O ça. Ro~nthal, nó• abolimo• a pena de 
mone. 

-\ln.' temo .. ainda o cnrro de boi~ ..• 
-,\bolintos O:,. n1urgitdu.&, dêmo~ o djrelto à 

grt.•\c.•. 
- \lu~ n:lo teolos 7.l·ppclinl'< nem con1 bóios 

t•lcl'll icoJt, pescamo!- hucn1hnu ein barcos de ve
la. h.'nlo"' o cle\'ador d., Bica, lemo..:-,. o Ponson e 
o :'\our~- Miudinho ... 

li tcut.10, pabto ~ dõcr dcita\'8 água na ler· 
•·ura. 

de 

-~fa" que 1cn1 is~o com .•. 
-Tem tudo. Ouçam lã: 
H• un .. nn0>. nnt.e.'!lo da guerra, a Ca,a Krupp in· 

ventou un\ rc\'ol\"cr. Em homcn:'lKcm a Goethe 
chamon·1hc \\'t.:rther. Era un1a arma elegante, 
leve, portntil e ntortlfera. Nâo hc cnCl"".!\'ava no 
fogo repetido, tinha um desc-nnt.;o nbiso1utan1en1e 
seguro, a cc-111 metros \'Rravn un1n prnnch.a de 
12 cent1111etros de madeira, A lnridencia da bala 
correspondia n1atcma1icamente ao ponto ,.i .. ado, 
emfim1 ern un1 te\"õh·er ~ricito. \te ... e .. depois 
do \\'ertber ter merecido o aplau'o de todos os 
tccnico-.., .surgiu um no\'O invento. 

Foi uma pó1\'ora :ooei:> t'eZt.:l'o m:li., rápida que a 
vulgar, ,.eln rumo, dando ao pr~ijt·rtil uma vell)
cidade duplH, pori.nto dobradu ulcance e do· 
brada penctmç;lo. 

"l'ratou .. ~c logo de a adoptar no>" rurtuchos do 
Werther. AI~ <1ue foram chc•l O aço do Werther 
tinha i-.ido feito pnra a outra t)Ol\'orn. Era muito 
rijo e port.1nto íAciJ de rebentar t·m e!-.lilhaçob 
sob uma prc .... 10 demasiada. Lo1:0 ru. primt:-i.ra.i; 
experienci.:· .. houve canos reben1ado ... 0:-. 1ecni· 
cos falaram, o gov~rno pen .. ou. Continuar ab ex
periénciai-.erapcrigoso, abancfonor o rcvoh·er era 
pena, deoperdiçnr o invento era n•neira. Que 
pensam os •en hores que a Cnirn Krupp fez? 

-Modificou ••• 
-Para quC ... e ainda não conhccin bem o que 

havia de c111c-ndar'/ 
-~omeou perito~ ••• 
-Qaaito perito.-..t E se o re\'Ol\'t•r matasse os 

perito•? ~~u adhinham? Guerra e LopC1> cala
vam. 

Ro,enthnl bebeu um gõlo de c<·rveja e conti 
nuou: 

A sci~ncin quhnica tem ON ~eu)oi luboratórios, 
a medicina e n cirurgia h\mbem... Nlnguem 
emprega u1nn vacina sem a en!\ainr priineiro nu .. 
ma cobain. dcpvi~ num ma.cacu e por fi Dl num
homcm pobre. Se a cobaia vh·e, ... t.• o 1nacaco re. 
"-bte e .. e o hon1cn1 .... e cura. a \"ft<'ina é boa. Se 
tles morrem rcpe1c·~e a experiencia com pe
quenas modif1Ca\j'.õCs suce.-...&i\~a,.. ate r~-uJta .. 
do propicio ••• 

-De modo que ..• 
-De niodo que os nosc;os engenheiros fize· 

ram o 1nésnto. Con10 é 
impob..i;;ivcl uma cobaia 
ou um macaco aprende
rem a alir.tr com um re-
,·olvcr a fAbrlca combi· 
nou com o ~ov~rno for· 
necer dói' mil rc' õh·eres 
ao~ pretos dns "º"'"'n.~ co.
lónias que anda.,scm em 
guerra co111 outro~ e as
;im foi. o, de legados 
acompanhnram n rcnle"":-;a 
e \"'erific.arnm º" efeitos 
da pól\'ora logo à.' pri· 
meiras c~caramuças. 

manho.s os outro .. pai· 
!<tC.s mais pequeno,. •.• 

A literatura e o opc .. 
rador ••• 
Pcrceb~rnm ngorn? 
E sen1 ~sperar l'C1'•v 

posta continuou: 
O rc,•oh•er Werther -

anatou ent &ci:.; horas 
úte· ... de combate cento e tri111a e doi~ homens 
que dele ~e .sei"\· iram. Calculem os m,;us arniJi?o.i.; 
que j ... 10 tinha acontccidu n11n1a carreira de tiro 
da ~lctrópole! 

Er.1 a revolução no run. Era o petróleo ~jorra 
~Obre n f'Abrica. Fra, quc >'ci eu~ 1\ guerra Ci\'il 
ou n queda das inbtitulçôcs e u:o.sin1 .•• O relotô· 
rio dot!> pC:ritos ficou c1n 1-1egr(!do. Fornccernln-~c 
à.~ 1ropo.s os cartuchos untigos e tudo correu no 
melhur dos inundo!-> ••• 

Suponham ainda que em vez de cento e lan· 
tos homens inculto~ tinhan1 morrido npcn;is 
cinco ou '-eis criaturas 
de grande Cll\.Tt:rgadur:t 
scicnuítcal •. . O,:, l'!l.:nho· 
rt•N contpreendem que n 
pt.•rdtt era incon1pnrávcl· 
UlClllC HHtÍOr porqu(1 uQo 
cru fllcilmente repará\'cl. 
Carne P..ubi,,t.tui-sl.! con1 
eamt:, ma... t:Xpcri~ncia 
e,.peciali ada ... 36 com 
tempo "" póde readqui
rir. 

l' m pormenor curio)ojo 
de~tn aventura do re\'ol· 
\'t'r: 

(O ulcmão garg~lhnvn 
baixinho a erguer a cnnecn da Pilsener). 

S:1bc1n os senhoref·(/ o~ negros que c.o;capnrarn 
i;ntbn\'am a força da ar1na, ate rebentava, diz.iam 
~1.,,., •• 

Gucrr.i e Lopes olhavam com rancor o intru. 
~o, o c; .. trangeiro que: nu!t tratãra de cobaias, de 
c;_1rnc de cntiaiO. 

T~1cilentcnte mudnrnni de restaurante e dupois 
d~ 1crcm desabafado cotnigo não contantm H 
1uni~ ninguem o apologo do revolver \Ycrtlu.:-r. 

~1n• dc•de então na• horas vagas Icem Ili>· 
tória. 

CASTELLO DE ~IORAES 
..,..,..,,,.,,,,.. ...... ,,.,...,a ... -•-•.,...,.. _.......,...,. 
Uma n1vid1de em cigarros 

Da Sociedade Comercia! Rebelo da 
Silva, Ltd., recebemos uns maços dos 
cigarros americanos •SPUD~ que esta 
firma acaba de lançar no mercado e 
que teem a particularidade de serem 
mentolados. ·De agradabillssimo pala
dar são, de facto, magnifico tabaco. 
Agradecemos a oferta. 
... ............... ...a"•••ll• ,,,, ... ....,,_...,,.,.. 

NO PHOXIMO NUMERO 
CONCLUS,\0 D.\ NOVELA 

o HOM[M QUE rrnorn o srn TEMPO 



N.• 54 = SERlE ll =O NOTICL.\S ILUSTRADO = PAG. 7 

COIS.4S NO .4R 

O perigo de cer•'os 
nomes 

Por Augu1io CuaLa 
m nome é utn car .. 

tru:. Pode ser o 
j\lt,~lhor letreiro, a 
melhor legenda, 
o meJhor rcc.Jau\c. 
E &ode ser o con· 
trarío. Tanto po
se ser optin10, 
co1nopessin101 tu
do depende da es
colha. .Mas o va
riedade cada vez 
maior dos produ
tos tanto nacio
nais con10 estran-

vez mais dUicil esta escolha. 
geiros torna cada 

Un1a deno1ninação perfei tan1ente original, in 
confundível e capaz de atrair o publico de lhe 
cair no ouvido, é um achado n1as um achado 
muito dificil de achar. 

l'~equer i1na.ginação, bo1n senso, espirito cri
tico, ori~nalidade. 

Só assim poderá esco
lher-se o nome que mais 
conve.1n 1>ara cada casO: 
o nonH! que possa reu.nir 
todos os requishos indis
pensaveis à exparisão do 
novo P.rtigo: o no1ne C(l· 
paz de o lançar, de o in1-
por: o nome que se não 
preste a confus"es, a tro
ças, a nial entendidos, a 
piadas. ~las nem todos o 
conseguem. Há por ,,.,_ 
zcs tal infelicidade oa 
escolhat que certas deno
minações alem de não 
dizerem nada, se pres
tam ainda a confusões 
ma~s ou me.nos sei ias, 
ntais ou menos graves. 

Os proprios nomes 
destinados a rotular as 
nossas vidas, são em cer
tos casos de tão infeliz 
escolha, que se torna1n 
em pern1anen lCS trage
dias para quem os pos:sue e tem de usar. 

Não a~n1 ira que para as coisas o cu.idndo seja 
menor ainda q uasi scnlpre. 

O peor ~ que da negligencia ou da iinpericia 
sclec1onado1:a .dos bnptistas podem nascer con· 
fu~ões e P-feJu1z9s pal'~ os prop1·josínteressados1 

CUJO deseJo era. prt:c1san1ente o de evitar essas 
mesnH\S confusões e de conseguir apenas lucros. 

Um exemplo: 
Um réu ao ser julgado afirnia energicamen

te ~ sua inoccncia far.cn· 
, J do a sensacional re\·ela

çâo de que fora apropria 
pattt! acusadora, qut:n1 o 
aconselhará e o induzira 
à pratica do roubo. 

O arguido era ncusado 
de ter subu·aido utr1 cha· 
pcu de boa marca, um 
chapeu caro, de um dos 
n1ais mo\'.ilnentados es· 
tabelcciinentos da baixa, 
em pleno di.a e me.smo á 
vista de todós. 

Interrogado pelo juiz 
declarou ter efectivarnen· 
te roubado do estabeleci
mento un1 chttpeu, uns 
«Palmares• que pelo no-
1ne não perca, mas que 
o fizer n com snuori~ação 
\ 1erbal e a instâncias do 
quei~oso, o proprletario 
da 101a. 

E explicàra: 
Entr~i · para ver cha:

peus e foi o proprlo dono 
da casa quem me atendeu, 111ostrando.rne cha• 

4 PR!T! FÔSC! DOS «C!B!RETS» 
!S NOITES DE LISBO! 

POR .F • .4 N e 1 se o DA Slll'.4 P.4SSOS 

panheiro de viagen~, ~perava-1ne anciO- num tregeito de desgosto. A 
quando entrei, Lutecio, o meu antigo com- -Então é uma antiga criminosa~ ex.clamei 

so, amezcndado luxuosamente a uma tá- ' -Ora! Coisas pequena<. .. Roubos de cartei
vola ridcntc de napas fJor.ida.:o;, sobre a qual ra~ de apaixonados argentru-io:s, ou homicldios 
u1na grande terrina de azul indiano concentrava passionais sen1 im1>0rtancia. 
toda u1na escala cron1atica de frutos ou salada Era agora a v~z. dunl «tango't larnentõso. Er· 
saborosa. Sobre as multicolore.~ polpas perfM.· gui-mc e. aceite o meu sileÕcio so con,·ite de 
1nadas, rermentando de leve, o molho <io chain- cabêça, passei o meu braço, em brando gesto, 
pagne, excitado pelo «assucar-candi• e pelo Ktl- sobre a gorja linda e rosada de Léom:e e e•ti
!'tl~l de H..ig3.i tinha un1 rizo ingénuo de espumas rei-me nos passos do dolente builado argentino. 
1r1~adas. Sonho etêreo, \~inho capitõso do Reno com 

Lutecio, ao vêr-me, ergueu-se em sobresaho Rõtas de quintessencias estrovagantes, meia 
e disse-me: Jiora ,·iv-i fóra da \ida. Eu 

-Ainda bem que che- neni sabia bem adonde 
gâste por fhn e ainda mal estava... Parecia-me u1n 
que te fizeste assin1 tão outro, düerente de mim 
tardo. proprio ... 

Eu conheço Lutecio e Lé:once, emfim, parou, 
o sen feitio de bem fa- arfante e alroz.n1ente per
lante incipiente. Nãoopuz turbadora. 
rebartaúvas exclamações - D é• me champagnc! 
á invccth~a cJassica As- disse ela, como quem pe-
st.ntei--01e a st!u lado e, no de pão. 
meu costumado ~á·vonla· -Lutecio anligo 1 con· 
de:., gritei para o criado videi co1n larguesa. )tan
que jtl se aproximava: da vir cllampagne para 

-I)ois ovos, assncar e esta senhora. 
uma cerveja preta. Lutccio acedeu trium· 

-Presto! respondeu o ser\' O, nucn grande ar fel. A r01ha enorme 
europeu. saltou com estrondo. Os das mesas visinh.as 

-FracaJhote, eihn ! Co1nentou Lutecio. A mu· olháram·nos con1 respeito. 
sica, de quatro artistas de aspecto de caq>intei- E nõs bebemos todos com delicia. I'ixára-"e a 
ros. mal bar.beados, ..sn1okings• de algibébe, co· 1ninha atenção num bracelete.! Iar,;o, .,escrava• 
lar1nhos SUJOS sobre que as gravatas tio ham um oriental, que Lêonce puchava a rniude: para o 
ar desolado de r!lsas brancas de papel, já velhas, cotovelo rozado. 
atacou com [ursa e pouca harmonia un\ «fox- Dir·se-la uma joia egipcia~ com relévos 1igu-
trote» da n1oda: •Olhos cinzentos». No pequeno rando n1umias imperiaes e aguia't tricomes do 
espaço reser,•ado á dança. os pares cnu-elaça- simbolicos segredo•. O toai fO:;co da prata de 
ram-.:;e com luxurias arrastadas de impotencia. extNt.nho bracelete de.,ta.cava os desenhos com 
Lufecio di-.;se então: fu!gor. 

-A vida, como Vês, não é de todo antipatica. E eu via o bracelete mais que tudo. Nem o~ 
O meu procurador-o Fabio Freitas-rouba olhos verde-claros de Ll:once, •Ob as longas 
tudo o que pode, mas, amavel, fornece-n1e sen1 pestanas muito negras, nem os seu5 cabeJos 
discussão algu1nas centenas de escudos, por dum loiro de..~maiado de cstrigas re~equidas, 
duas ou três vezes na: semana. A vida assim. é vencian1 na minha an1odorrada atunção o encan ... 
quazi rasoa,·el. E:, depois de passar o dia todo a to inexpücawl do bracel~t<:. 
sonhar gloriosas fantasias, ern cama fofa, como Outra.~ botelhas du espumante se abriram e, 
Rquela en1 que r~pouso, levanto-me ben1 dbi· céleres, se ttttvasiaram. 
posto e venho gosar, alegre e fresco as flores E:, quando, apagadas es luzes, o dl• irrom-
de~ta especie de civilisação traduzida do •argôt» peu indiscreto e abrupto, _.Léonce, num sobre-
parisiense para um calãô assaz sitnpatlco. salto levantou-se.-.Pardon»~ Eu tenho de par ... 

«E a verdade é que o luxo doira Li~bõa em tir imediatam~nte. 
prisma.~ deslumbrante.!->, 'ª se vh·e 1nuito bem - .. \la.is, então. você não "'ai ~ó. Nós acompa· 
nesta cidadesinha, de qUe desapareceram as nhnmo-la-imposslvel!-Concluia prereroptoria. 
olaias ro1nttnlicas, 1nas onde florescen11 alacres, E.. con1 intencional acento: 
as pernas desnudas das n1ulheres numa eviden- --cEu tenho de sair sósinha». 
eia ntuito t>ara considerar. O champagne por vezes faz.-nos brutos. Lan .. 

Eu ou\·ia-o distraido, emquanto olhava, aten· cei com força a mão ao braço branq!d.ssi1no de 
to, o rodar voluptuoso duma pequena loira Leonce. Ela libertou-se num ••cão bl"W\CO e par· 
estilisada1 especie de crisanlCn'lo de r----,:a.----, tlu, deixando-rnc na mão o bracelete. 
pétalas esguias.1 Jigeiro pinlasilgo sal· -Que extravagante! Comentou Lu-
titante, de saiote esvoaçando em teclo. E, paga a alentada nota, retirá-
yolu tas de ~Cgro baço. sobre que ade- mos lc,•antando, friorentos, as gõla.• 
1avanl as iucõnstnncias dunla longa dos ca..;acos. Luteeio foi para o Aveni-
fran1a amarela. da Palace, onde habita com salutar 

Lutecio re1>arou no meu capricho. opulencia. E eo. recolhi ao meu ob1'iêU· 
-E' a Ll:once-disse-mtJ em segrc- ro qllinlo andar. 

do. Tem uns lindos braços de jaspe: E quando, ao reco! her, sentindo 
mas, no pulso esquerdo tem duas es- qufllquer coi-.a a mai.'t no n1eu bolso, 
trelas azues duma tntuagen1 branda. tirei o bracel~tc e o mjrei com mi· 
Segundo Ou\•i dizer, é a marca posta nucia curiosa. reconheci que c:-ra feito 
nas reclusa.,.:: duma colonin penal da de estanho tisnado o precioso ader~-
Bclgica, p8.TI1. sérem identificadas ra.. ç.o. 
cilmente quando acabam as penas a 
que foram condenadas. Francisco da SILVA-PASSOS 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
pel!s de varias formas e feitios, qual_deles o 
1nats caro. 

E: quando eu esta\""ª hesitante entre as varia.e;; 
n1a.rc:;tS: e principalmente entre os elovadissi
mos preços, ele saiu-se-me com e~ta., pondo-me 
nas mãos o cltapcu que eu de lá trouxtJ: 

-4(.São caros é certo, n1as todos de muita dn· 
ração. ·ranto o Tress, con10 o Borsalino, çomo 
qualquer destes nacionais. '.\las o melhor é Pal
mares •• ·• 

Ora eu não quiz on,·ir mais nada. Emquanto 
ele foi atender ou u-o fregues, •egui-lhe o con
selho, pahnei-o. E parcce-n1c que o sr. juiz no 
n'leu caso, tendo como eu1 pouco dinheiro, a ne
ce~&id~de ~t~cluta Cc \nl clureu t' n~o J!C.httn 
do de se fazer rogado ou ce oc.n11uilr 11'1 r,utm 
teria feito precisí.rr.en1e a n:t.erna (Oiia ••• 

AUGUSTO CL'NHA 



O GOVERNO DA REPUBLICA HOUVE 
POR BEM GALARDOAR OS ARTISTAS 
ANDRADE? COM O PREITO DA PA· 
TRlA EM AS INSIGNIAS iDE S:TlAGO 
QUE DECORAM OS SEUS PEITOS DE 

PORTUGUESES. 

FM CI~ \ , .i "qw1rdo. -CI• Ilustres arqulte<to• Andrade-. A' tllrti/11, 01 homena1eado1 com 01 Senhores Prc1!dente da Republica, Pre1!dente 
.tn Mlnl1h rln e \flnl•tro da Inatru(lo, C<•ml .. arlo da ~: xpndçlo dt Sc\'llha. e outro1 pca•oH, ap61 a tntre~a da• lnslgnlu de S. Tiago. - EM BAI· 

Xf l · l 1n' "•pe-cto d1 11tolcnc ~ec:"Ao df:' homC"n•Rc-m. 
(Foto• Ferreira d• Cunha) 

A signiliC'ati\"1 festa"" homcnagt'm aos iJu,tres ~rquitl'•" 
t'ls Andrade" l11i hl'm urn helo at•to ele c11m11rndagem 

profissuinal t traduziu, desde n Chefe cio E~taclo an mais 
humilde colahor:\clnr d11 obra cio l'11vilhllt1 Pnrtujtul'7. l'lll St'· 
,·ilha, 11 j11-t11 t' l'fe,·acla •·nn$Írll'ra.;nn por clní' arti~ta~ pnr 

tugue!'lcs qui- Uln liem souberam Jev11ntar , em terras de 
Espanha, u nome d11 nossa Patria. _ . , 

Reprocluzintlo algunR aspectos d.a ~unpatt~a festa .. 9 
Noticias llustrndu. á mesm11 se 4\ssoc1a em pre1to aos dois 
iluc:tr~" :lrti~t~'· 



A LiRR doN C.. ombatenies 
da Grande Guerra cs

te\TC em fe!oi1.a esta c.;cmana. 
Lisboa foi tc.-atro de•se be. 
lo e$peotaculo de •olidruie. 
dade e de beleza moral 
que foi o congres•o do F. 
l.D. A. C. 

AM noq:.qns gravuras dlo 
alguns a~pectos de .gi:-ande 
recepç4o feita no Prcsi- ' 
dente ll~l•dorff <'m Lis
boa. 

6 
A Ugn do• C ombutcn tes 

-Ap61 a clltaada d• Mr. Rdldorf~ o Preoldtntc da P. 1. D. A. C. duce a 
rampa da estri~Ao ao Indo do Prea-idtnte da Lfaa dos Combfttentu da Grande 

Guerra.-Na eat1çfto do Roclo. Mr. Relsdorff recebf. ,., •audaç()("1 doe Comba· 

tentes Portuaue.es 

da Gru.ndu Gllcrra conta n1aLll(. de q\larentn. nül u.~aiociadoN, sendo 
portanto a sociedade que ntai~ numero de pessoa" tem lnt1erltos nos 
seu.trt li\•ro1t. O congresso res:pect(vo decorreu na 1nalor ordem e ele· 
''aç:lo, tendo·-.c tomado retioolações que importam liR,ci~ melho· 

rias da toituaç~o para O!i glor1o ... os e anti~º" combAt~ntt" da c .. u1a 
do Direito e da Ju•tlça. 

& 

Vtte começar a •!"i•.nnann do~ Combatente~. O cntuda•mo êcnormc, 
chegando ~onsmnwmente 4 •i'de dn L. C. G. Importantes ade1õe1, 
como aejn, n do e;dmlo •la.,.,..Luzo• S. Domingos, nn .ua maioria com
posto de combutcntc• dà Grande Guerra, com a vaHo .. colaboraçlo do 
ôisllnto b11rltono Alvoro Faria. 

Pelo combatente sr. Jaime do• Santos PnlvlnhH foran; eotrcgua1 
á comisslo or~ani•adora "85 prendas para n qaerme••C e tombolaa 
e 557'.SO em dinhcin.i, davidu -:~ta~ adquirida~ enttt comerciantes e 
~s.soas suas aml}Cll~. 

· A in•crlçAo para o ~raode rancho de confratemi.zaçAo nl,1ad, que 
se realisa no dia 27, continua "bern até tsie dia, na otdcr da I.. C. G, G. 
calça da dos Caétanoo, 18, e na Arcada de Londr.,•, rua dos Fanquclros, 
302- Na Liga reccbcn1..oi.c r~u1 ... in ... cr1~ todos- os dW, até domingo, l 
mela noite. . 

A agenc1a de Leina acaba de en»hr, por intenntdlo do mll!or ar. 
Jaime Tomas da Fon,cca. um importante donativo, tendo tambem a 
agtnc!a de Coin1bra remetido divenas quantiu com o nleamo fim. 

A Semana dos ((lrnbat~nt« promete 'er hrilh•ntt· ., cheia de in
teresse. 



n:., l'A NO t:O'J1t"i SUPt.:RIE:URE l'Ol!HJEUN~:s lo'll,l.I::S-no grupo 
.!e alunas que representaram na expl.,ndida ft•ta de., te eoleglo, entre 
._. quacs, cm ~. oo melo, :\lclle. Barahona (F.liptranç") gentilíssima 

filha do Sr. Conde F..•pctança. 

A DEUNA vai reaparecer, apó tem· 
porada de. Politeam" n•> Teatro do 

Ginasio. Nesta epoca, em que o cinema, 
o box, e o foot-baJJ ocupam principal
mente !iS atenções di,t .mul~idão, pouca 
gente liga a esta not1c1a a 1mportancia 
que ela, em qualquer meio· onde a cultu
ra fosse regular, merecia. 

Adelina é hoje a maior actriz portu
guesa. Decerto o seu talento maleavel 
fulgurante, eminentemente latino, pod~ 
ter demonstrações irregulares, segundo 

• a grandeza dos papeis que lhe distribuem, 
segundo a pobreza mental e artística dos 
ensaiadores, segundo as exigencias mer
cantis da bilheteira. Agora mesmo, esta 
i?vial figura de comedinnte vem de rea
lisar uma epoca em que o seu talento 
nada nos deu de grande. A culpa porém 
n:to foi· dela-mas da expl<>raç:to que a 
contratóu, a qual atendeu cstrictamente 

ãs predileções desses restos de publico que ainda fre
quenta teatros, publico que é o sobejo do grande publico, 
porque esse-ha que confessa-lo-está desinti-ressado do 
espectaculo dramatico. 

E, no entanto, esta grande act'riz, se lhe: lusst: dado ín· 
terpretar um papel compati,·d com a sua idade, bem 
portuguez como o seu feitio, onde n seu pitureM·o, a sua 
alegria, o seu genio popuJar i.e apro,•eitasse- faria de· 
certo uma peça de exito artístico e comercial. 

Recordem-se os seus tipos m"gnifi.,os de revi•t.t e dt 
farça, as suas per~onagens de comedia ligeira, e,sa ve
lhinha lormidavel da •Garota•, essa professora do cGrar.· 
de Amor- e esssa adoravel característica de •La i!.-·~· ... 
Aventure•. • 

Não sabemos o que será a exploraç:lo do Teatro u, 
Ginasio, Oxalá a grande Adelin:l seja aproveitada em 

toda a extenção do seu grande talento --hoje 
unico no seu tipo e na. sua escola-dentro da 
!ICt'na portuguesa. • 

o 

UM GRANDE F.XITO DE 1'EA J'RO:-Uma dns scenas culminante• .U. 
peça o 111.Ar do Fnot Ball•, onde o dircc1or daquele: teatro, 1-·stcvam 
Amarante, mal:-, u1na "cz. pruvou º"' seus no\aveUt nu·ritos de organhra .. 

dor e de ati~tY. tlram111tic<>~ 

' 
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p retes da 
sunpatica fes
ta de carida

de e ficamos se-
guros que es
se espectaculo 

se ha de repe
tir, para rega· 
lo dos nossos 
olhos e para 

alegria da pe
quenaaa . 

• 

-. .. 

UM ESPECTACULO DE 
ARTE INFANTIL NO 

SÃO LUIZ 

ENCANTADORA a fes-
ta das creanças que 

·no São Luiz deliciou to
dos quantos a· ela assis
tiram. Cheia de interesse, 
em todas as exibiçl'.ies, 
plena de graça, mostrou, 
encantadoramente, q u e 
as gentis creanças se hou
veram como verdadeiros · 
artistas-como •pessoas 
grandes•. 

Apresentamo,. hoje aJ. 
guns dos galante:; inter-



• 

'o!dt da Camara 
Munidpol, 



EDUQUEM-SE .\S CREANÇAS NO ESPl· 

RITO E '\O CORPO! ASSIM O FlZE· 
RE:.l OS GREGOS E A SUA SOMBRA 

\1:-1'.\ DO\H~A O \fUNDO. 

Dl"AS FOTOGRAFIAS HISTORICAS 

F1'7:. no dia 17 du corrente. sete imos que Gago Coutinho e !>oc:adura 
cebraJ concluiram, pt•lo ar, a n1csmo tr~vessi.a que em tSoO ' i 

NO Ciceu Gil Vicente 

EM CIMA: 

A saudaç:lo por um inleressa11te grupo 
de raparigas, alegres e sadias.-Um lindo 
aspecto da parada de ginastica. 

No j:iceu Pedro Nunes 

Exposiç:lo de lrabalhos escolares. 

ll'ita por Pedro Alvore• Cabral. As fotogmf!as historlc::is que publica
me< repre••ntam: - o •Lusitanlaio capotando junto dos rochedos-O 
•Santa Cruz:• em Pono Cabral minuto• ante. da partid• para Porto 

\'ictorlL 
(<Fot~ I'. Rodr/gu1•J 



COMEÇOU a fucr-<e em Lisboa um ~r.m_Je 
documcntarlo cinegrafico, levado .a. efeito 

pela Companhia Clnematografica de Portugal, " 
destinado • fixar Lisboa sob todo> os seu' a.<· 
pectos. Pnra matar a curiosidade dos nosso• lei· / 
tores 10 tlCRi:tO datno!f algumas fotos que nito d.lo, 
ln!cllzmen le Ideia alguma do movimen IO • <I• 
riqueza de ~xpres~õet1: que alguns Hrtil';tA,,. tiv~ .. 

ram ao serem flxad .. "" suas mascaras para t•'c filmo, do qual 
mal• de capnço nos OC\lpRremps. Pedem-nos os orgunl~•dores 
pera reglatnrmoa o seu ugradecimento ao anttqul••lmo 'Guarda 
Roupa Cn1z e ao •Cu proprietario M, Oliveira que, como sem
pre, e atendendo ao nlto fim turlstico do filme, foi genUli11lmo . 

• 

- O :-IOTICl..\S IT.l"STIL\DO l'..\l;. 15 

lttnc Isidro, como owpei.rinbb distrae o rol leia dnaleiro. \" ejam _ 
eocanto ela tua figurinha fragil .•• - Como se fk parte do filme - O 
eminente actor Nascimento Fernandes lnt<:rpro:tando um pol eia sln•-. 
lelro, multa a sua notavcl e gentU colega E."c:r 1..clo-Uma scena de 

•Plc·ole» no Parque Eduardo VU- Azas limp1dJ" de um sonho da pri· 
meira comunhlo •.• 
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O l\C'on1cc1mcnto :k.Cnsaciocal do momento, t3.lvez de todo o movtmcnto det,. 
portívo de.tt- ano, e sem, contciaaç4o1 o encontro de «boD de domingo 

próximo, entre Jo•e Santa e Pierre Charle~ c:ampdo da Europa. 
f:• a primcirn \·ez que um portugue• disputa, em «final•, um campeonato 

da Europ"i seja cm que deseorto for. Coube a Jo•~ Santa essa honra. Caber • 
·lhe-ht • g órl• <lo 1rucr pal'!I Porh1gal um lltulo mulmo da emocionante arte dobo•? 

Seja1no1 0µ111nb.t.11~ e connemos na alma portogueaa. no brio de Santa, nas 

C:.mpconato da Europa. 

•aaa van~cna tliicas, na sua 
ndmlrlvcl rc1ia1encia aos gol· 
pea e na 111a d\lni fórma .:,., 
at:.car. 
Se~o 15 croundn de tre: 

menda bMalha e dize1no1 
desta 1naneira porque pena. 
mo• que o co1nbate lrA até 11n• 
limite. Siio forn1idtveis os 
do!J: competidor. 1 e dev<>1 • 
1uporta.r o• 15 •rouow .... .n .. 
bora tKib &crrfvcl ]lu .. ~~ 
mdtua. 

Anrnnhl e dcpol• são r: 
dias dc~tinados para o le\-
1amento du~ bilh~tc,.. ma.ra.• 
do.r. Na quinta feira abre • • 
""'<.!• "" pdblico. 

ú Club d4' foo1 H•ll •Os 

lleribcrto 'Jarcla e João 

Rru.nco l, "''· ... "' que hoje, do 

iningo, tourdam oo Cami>< 
Pequeno na corrida dos Com· 
""Atentes d1 \Jrande ,-;,.,.": 

Pierre Charles 1c1ual campeto d• Europ• de 10dn as categorias 

&lencnses. t o campeão n•cional de foo1 bali de 1928-"'f Grupo 
cnergico e comp01:to de gente decidida, mer...:···1 bem n 11onrosa 
conclUsAo do carnpeonato. Fez durante a êpoca uma 1~rlc de exibi· 
ções excelentes, demonstrath·a• da preparação e do treino que oão 
condições lndl$1>en•A'·~l• do triunfo ~m q1tolqu<r d<'sporlo . 

• 

A 5"mana de Armas Portugue 'claúva do Ceo• 
Iro Nacional de Esgrima e que •• i.nclpal mani· 
festaçJo csgrimlsúca, começou co.. ..oretc cnltt atira-
dores de 3-ª categoria, a que seguiu uc:-~u.e:. .... timos tre1 diu a pro
va de 2.ª categoria. 

AmanbJ t o dia da prova mais importan1e de flo...,tc, a de 1.• 
categoria. E' d!J:putada na Escola de Esgrima do Ertrclto. 

Seguem-se u provas de espada e sabre, mas as mails impor· 
tante1 provas, que ~Jo os campeonatos nacionais de e1pada e .... 
b...,1 estlo mar.·•<1•• .-.,.pectivameDte parA 9 e 10 de Julho " 13 e 
14 ao me~uno '"~"· 



~uaJidade e elegancia cra
h nte• cios seus modelos de 
Cinto$, Espartilhos e cS011· 
tiens-gorgc:s,• pelo seu sis
tema de vendas moderno e 
praticri, pelos seus gabine· 
tes de prova onde as Ex.'" .. 
damRS podem veatir e ex
perimentAI' os modelos que 
.mais se ad11p1em an seu 
bu~to, e com justiÇ<L consi
derada a priml"ir11 r<1s11 do 
·paiz. Ch'ic e morlerno esta
hell"cimentu que ao Chiado 
dá uma 11ota de el egancia 
parisiense e ondeª"' nossas 
lindas lishoeta~ dl\n cre!I· 
<11'7•\'0\l'I•, 

• 
o~ ~eus artigos não são 

feitos cm stric, desarmo
niosos e deselegantes, como 
ns que Sl\o feitos em •fabd· 
rn•, rnas lindos <' cuidados 
como tudo n que produzem 
os stus meticulosos e exem
pla rps •llt~li1>r~. 

J>omrik · 
COMPLE'~ A hoje~ 

seu quinto am· 
versario. 

Casa que rapida
mente se impoz à. 
consideraçao do 'f?U· 
bli<'o pela su penor 

A Administração moderna e desempo
eirada exercida pelos seus socios geren
tes, que do crnetien teem vastos conhe
cimentos, snrs. Joaquim Pinto de Lima e 
O. Virginia Costa, tem feito progredir 
cata grande organisação i ndustriaf . 

• 
Ali tudo e feito com modernismo e 

distinção tantos os artigos que apresen
ta como o modo de tratar os clientes, 
que saem encantados. 

* 
E' vcrdadeiramen te a casa que na ele

gançia feminina dita leis . 
• 

Dir·se-ba ainda inspirada do Al~m ..• 
Marlarne ele Pompilclour, a rainba da ele· 

\ l'on thrnaçlo na P•C· :.11) 
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ECOS, NOTICIAS 

Precaução necessária 
F vci em quando, em ai· 

guma.;:; ruas. aparecem 
uma• barricas de pez, 
que e aquecido cm pa· 
nc1ões de ferro, sobre 
chamn forte. Acontece 
que, no decurso dos 
trabalhos de um dia, os 
operários - da Ctmara 
ou da Companhia do 
Gnz?-não 1ecn1 tempo 
de utilizar todo o pe1. 
aquecido. No inten'alo 
do jantar ou quando 
abandonam o trabalho, 

fica no :n· "'eíoapancl de ferro com o ~eu pe
n ~vso contcudo. Pas...a Ull\ cego ou u zn pobre 
di:ibo que \ t mal : esb1lrra com a pane ln, o pe7. 
cntorna·ac··lhc s<\br+e n,,. nh\os, sõbre u \'entre. O 
pobre diaho vai pard o hospitn.1, curtir dores 
horroro-.a,. ~~te cac::u nc"ntt..-"Ct:U, eu\ qualquer 
rua f'!'rt> <!~ Avenida. :-)., seria po ... 1\'el dar 
prondtncl , .•• ? 

Um protesto justo 
.\ dias, ti\'emO!ll: ocasião 

de :i~sistir. nu1na Cas<J 
de brinquc.~o,., a uma 
scena algo tu1nultuosa. 

Uma ~cnhorn en~ 
para con1prur tuna bo
nequinha. lli?.et~1-lhe 
um preço; permue-.. e 
dizer que achn caro; o 
dono da loja d<-clara 
que \'endc tudo mais 
bRr:uo do que <1unlquer 
colega ••. Entlo a se· 
nhora. serena.mente. 
protc~ta: •SJo t tanto 
o,u. ... im! Tra.1i:o aqui, oa 

minha mata. um boncro de celuloide que me 
custou trt~ nlil e oitoC't.'ftl!''' .agora nu,;~1no, nu-
1na ou1rn. lojn: ora o ~cnhur tem ali un~ honecos, 
exaetant~nh• i~ab, n cinco n1il e quinhcn t u~ ... 
-o homenzinho en(ure<'l'•'e; arrcn1tte p.lra o 
boneco que a ..... nhora lhe 1nu ..... tra e procura pro
\"&r que e muito dife~ntt- do, ,cu_. ... fat.endo Ct.:
der o celuloide sob "' pr.:••lo dos dedo>. 

A :_.;.enhorn. cada vez 11'1Ri!'I sert:n:\• prova-lhe 
que os bonccoi, ~o exnctnnlente iguah1, do 1nes
mn fãbricn. C"on1 a rnc~1ua marca e o n1c,.1nt;..~imo 
tamanho. l) •Ca\·ntheiro•, ne .. ~a altura. quft~i dá 
roda de parvn à o,enhoni. por 'e meter n !alar do 
que não pc.-rc.:be ••• F. como a >enhora e <--cnho· 
rv, o no!i!'>O homem ficou aparentl"mcnte ,~ito
rio:;o, !'e betn que, no 'c:u intimo, convcdcido 
de que nc111 tõda a ~enh· t" par,·a ••. f,..lo veiu 
à baila só p.Lra fiX..'11' um ;1, ... pecto citadino muito 
mai~ !reqlll'nlt.! do que .. e hnagina e de dificil 
emenda:. d qos:;cria incurivel .• . 

Hcmens onmit1Vos 
tn~:i- horas de c~uninho de 
ferro de Xo\'ll York. há 
u1na colónia de mon12-
nhl"SC's situada no1~ e1e
,.a~õcs do T;1~hanic. ts. 
.. es montanht•ses vh·em, 
pouco ma;s ou menos:, 
~01no os homens primi-

1\::::-ll~..--- li\ os. Nes~a colónia há 
apenas Sessenta homens... 
com quem a eh llizaç.io 
ainda nlo •fez fnrinhait. 
<h habitante< da coló
nl \ forman\ todos uma 
unti~a famili.1 e só teem 
do • nomes próprios: 

Prv..:er e 1 lota~;n;z.. o~ <"olono~ ~a.m un.-' com 
os oulJV,;1 pela fófi,,-a das circunstâncias. As 
uniõe."' s:lo entre prin1os cm primeiro t• 1'l'g,undo 
~raus, entr~ tios e tios, 1nns, apezar dt .. su1 n~o 
s'! nota1n ~inai!; de dcgcncn.•.gc~nciaentttessepe
queno aerupamento hu1nnno. O:; hab1tantc"S da. 
regiJo múntanhosa do Taghunic <lo muito su· 
pes sticioso1 e temem a gente estranha. 

E CURIOSIDADES Festas escolares 

Dificil de compreender 

po~-..l\'CI que ti\·e.s-.e Pª'" .. 
.. ado dcsperc,ebido ªº' 
leitores dos grande• jor· 
nais. \1ru; nós len1os. Le· 
mos e 1neditán1os no cn.· 
so ••• 

)la... n~o comprct"n· 
dento"~ 

E1n Snntarem, um gru· 
po de r.C!nhora ... da me· 
lhor sociedade, rt!!'iôlve 
o~nni,..nr uns c .. pcrtA
c_uloi; de bencfit:énrin, 
em fn\'or dum ho,pital 
redu7.ido à mingu.1. Por 
todo!<. os lados ~urR,cn1 

promcs .. a.s de nuxUio, ofereci1ncn1os carido .. os 
e t.~xpontàneoi-.. Levanta.-:..:c HJH.'nas unHt dificu l .. 
dade, u111n grande diliculdurlc relativa no local 
onde de,·e rculiznr-!'>C un1a \'crbena. Quc1n .t le· 
\'anta? A cornisdo administr~liva do munici
pio d~ Santarcm, º"' repn!2"t'Ot.3nte.s do po\'u 
que será ben1:ficiado com o lucro das fe:-.tnt-;.,. 
Sc1n coment.i.rio!'. 

Um casamento de estadão 

EALlSOll-SE em Poris, 
às dei horas dn noite, 
nio puh\ciu do sr. P:iti
no, 1nlnistro da lloh\'ia 
em F'n1n.;a. \·eiu uma 
orquc .. tra ~pecial de 
Ro1na1 para tocar a •'1.1r
oha du Triunfo• de llA· 
endel, l.!ntquanto o~ noi
Ve>s nvttnÇtt\•am, pelo nn
ve de quutro enonne .... 
~aJÕf.'.., Uoridos con1 cc:m 
mil ro .. a!-. branca-., a ca· 
minho do altar onde: un'I 
nlincio npo ... tólicu lhe~ 
lançou n benção pupnl. 

.\ noh•a crn f'lcnn Patino, n filha do gordo .. r. 
Patino que en riqueceo por nc•L'º (unt ;unigo, 
para lhe pae;ar uma dh·id.1. entrcguu-Jhe al2un~ 
hectares de lc.:rttno pouco valor17..ado onde' it.'"'
r.un a de...,C"obrir .. ,c urnas fa1110:-.11s minas di· l"I'\• 

tanhu). O noivu, o ~larquts dei Mcrilo, gentil 
homem da cnmarn de S. ~I. o R~i de Espnnhn, 
itpn-sentou .... e, durante a ccrilnónia nupcial, tra
jando túnica hranca com a cruz vermelha do,; 
CA\ n.lciros- de Santiaj?o, com L.7ande capa de p.i· 
no branco e capart·te de p n1t11 •• \!>. cdemo;.,.cllc .... 
d1 honnt-un dn noivn \""e .. tia1n de amarelo. C"f>r de 
cspi~a madur;1: n~ tcstemunlln,;: do noivo, t:r1un 
CD\'nl~iros da~ ordens de Calutra\•a, de Santin
~u e de )lah 1, co:n seu-.; c .. pcc..~tacn(u .. o ... uni
furme ... ~a •CurbciUe-, h:1via urna «ri\'itrc• de 
brilhantes que \'alia pt!rta de nu\'t! mil conto .... , 
u1n colar de pl·rolas de preçu <\Uá..,i incalcult.
vt•l l', •• um chcc1ue de quatro 1ntl e tantos t•on
to~. t-.~e cheque: Chtava cxpo,.;10 numa vitrine 
c..•!i.pccial, perto d:i qual se viu um per"ionagc111 
que un" to1navmn por con\'i<l:1du, outros por 
nnt criado. m:i.' que era, muito "'impte~tncnt«·, 
u., ••. policia S<.'Creta. 

• 
Musicas 

i 
e•ta a grande época das 
festas escolnres,que tee1n 

• 

sempre unt encanto es· 
llilJi!l j>ecial. O ensino partic11· 

ar, rh·all7..lndo com o 
oficial, capricha em apre
sentar os seus alunos a 
um püblico selc:ccionado 
e culto. 

Na passndn 1erça ... feira, 
realizou-se n festa anual 
do «Co urs Supêrieur 

~
our les jcun.;..; Filie~·. 
irigid a por uma cultfs· 

1ma senhora france.sn
que tet'l1 por colnborado· 

ra uma ilustre prolcssorn portupiesn e um nu• 
cJeo de proíessorn"' cscolbtda."' entre as n1elho• 
rc,,, o •Cours Supt-ricur pour.lesjcunes Filies· 
tem por ídeal o dar ~~ menina. .... da melhor so. 
cicdadc ponugue:Sa unta eduai.~3o a caractt:r 
cont o ntcio em que h~o.de vi·ver. Njo se julgue, 
por h.to, que fornece um:a «educnç:io de sah1», 
unta cultura scut \'nlor prático. Pelo contráriu: 
a in .. truçAo rnini~tradu nC:!-SC curso podt; dun1 
mon1cnto para o outro, servir como excelente 
anna d.: delcza na luta pela ,-ida. S.:m os incon· 
venicntes dos pensionistas laiC<J!i ou religiO!oiO!t, 
êste curso, que é un1 externato, nilo desvia os 
seus cducandos do nnlbiente fmnJl inr que, ctn 
qudsi todos os casos ci ainda o D\Clhor. , 

Soc·edade dos Opti
m1sras 

E:ALISOC-SE: ngora, em 
Paris. un1 .;tumptuo"o 
banquete, a que a ...... j1e-
1iran1 centcnns de con• 
vivas, co1ncmorativo da 
hon1en.ogen1 prestada 
pelo Sr. Brlnnd, presi· 
dt!nte do Con .. elho, ao 
Sr. ~ta.rinno de ünzue, 
C"ondecorado com o co.. 
lar de co111cnd•dor dn 
Legião de llonra. O Sr. 
de Unzuc é o Jlr t!Siden
te da Socie ade do• 
Optirnittt.;111, o que n!lo 

admirn. ntcndendo a que é n1ilit1n6rio argen
tino ... t. ..... e •Club• pitri,iense le\'u,·a \"ida prõ-.
pe~ nnt, s da guerrn. Durante a grande coníln· 
grnc.;âo, tt!Ve o bo1n scn • ..;01 d,e dc,,HJ)Rreccr. ~la'<, 
pttJo-f,adn n tonnt!nh11 renasceu dn~ próprias cin· 
zas, n1.1is florPJo-CCntc e ícliz do que nunca e con\ 
uma ... impática •nuant'c• de ~ ... ocinçâo pacifi~ta. 
Tudo.il'>to e inten:~ .. a~tl-", mas o que n1.ai1'1o n~s_in1· 
prc .. s1onou, ºª"° nouc1a~ que os Jornais pans1en
ses dcdic:un ao banqtH.:h! oferecido no optimht· 
ta chcft·. foi ce•1o insisten te comcu tih·io que nos 
tocn J.>l•ln porta: o eterno e .. tribilho de que •eles 
PurtURUllÍJ"o sunt toujours. gais•. l lá n1~mo un1 
jom:1I qne. vendo na c.x.h-tência dum Club de 
Optin1bt 1 ... uma ~c~1u.tn~a contra futuros revt."
Zc:tt d~l França. aprc"'cnta o a:rgu1ncnto deci~ivo 
de <1nc ta111bcn1 -.lcR Portugu.i1o. n1anifesten t 
l~ur i:ufte legendain• Hlt plus prolond dtt nau· 
fragc•.. . Como, porêo1 os portugueses n unc11 
naufr:tfit.lram de to<lu, nem me ... rno no tempo de 
~apuleJu!--=é p03"1i\"t·I que o jornali~ta seja du~ 
tais qu~ não são furtes t:m Geografia ..• 

• 
e Pianos 

Gramofones- Discos-Instrumentos diversos 

• SOARES & VIANA, LTD. 
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miscelanea feminina 
Vingan~a de mu11.e• para mull.er.-Supern •4alidade ou na•,.fidade es

c:olLidtt 1- .4 distanc:i• que "Vai de LisLoa a New-l'ot". 

A que extremos ['>Orle levar o ciume e o de~· 
peito, jA n4o dirc1nos n um homem, nuis 

ilnlple.smente n u1nu cnulher? Houve uma épo.. 
cn cm que o vitriolo fozi~ das ~uas, a cada pa~
*'º• mas o si~tema corrush'o da \ .. ingança parece, 
felizmente, ter 'Ido po,to de pl!rle. l:!>;ualmente 
o re\~olver e o punh:tl descançam em ga\'ctn.'i e 
panoplias e n!lo vcc1n armar mão~ fcnlininns 
f'cdent.as de vingan~tt por traições de amor. JTo
jc n 1noda, pelo n1e11os nn An1erica do No1·te, é 
a tesoura, o in~tru1ncruo f~n1inino por e:xcclcn
clo, n te.'iOttra que não vni ferir a carne pnlpitan .. 
tc1 nem faz jorrar o san't,ue, mas qut: npcnus se 
destina a lacerar YC>tidos e ctoilctks>. aquilo 
que, ao que par~~e. a 1nulher mais aprecitt. 

A queLu foi dcpofit.1, num do!' tribunncs de 
Nova York, por uma francesa. lllle. Shl!rríer. 
t•st.nbelecida na grande nletropole do Atluntieo 
ocidental, contrn n1i~1o: Bctty Baker a que1n ricu
fiiOU de lhe ter-e:bputifndo os vestidos e cortndo, 
de todas as for1nn.s e feitios, unl rico cwmro de 
pclc8, num acesso íurioso de loucun1 ciunlcn .. 
tn. E, ao formular n 'º'' <1ucixa, a bela írunrt'"ôa 
apre~entou simultancnnlente ao jui7. o corpo de 
delito, isto é, os s1.:u~ ricos \"'t.:'tidos transforma· 
do"' num montão de vergonho.::os farrapo'. A 
mi"'s foi, por"'ºª \'t.•% ouvidr:t, e declarou, pc.uco 
nlnis ou meno-.;, o ... cguint.:! 

O 'eu naniorado, o !diz Frank Robert-, no 
ftt.•u nfecto dedicado, puro e de.sin tere~~ntlo, pre
ft·rh·n os predicado"' dn seductora p1:4l'i1'ôil·nc.;e, 
Surpreendera-os, junlnndo num re..,.tnurant cn1 
voga. num delicio,;o •tetc-~-t~te• e, ne ... sn ocn
)o,ião tragica, perdendo a cabeça, fizera umA dcs
a.;ac; scena..c; que só a .. 1nulheres sabem fnrcr, ~e
jam ela:s conde.!''ª' ou colnreja.~. quando tecm o 
genio assomadiço e M! 'tem suplonc1d.t' por 
uma rh·aJ. D~afOJ!&nt n sua colera m._1,,. nlo s.e 
"entira vingada. Ardilosnnlente, conscf(uirn in-
1roduzir·!'e no «npurtenlent» de :i.t1Je. Shcrric:r 
e, nli dentro, u1·nu1do de uma tesouru, ro1n n 
qunl prt!vian\i.!nte se anunlrtt, cortou n tol"tO e n 
direito todos os vestidos e roupas da riv.11, por· 
que, disse.o efa, uma frunct!~a sem Vt ~tidos crn 
o mesmo que . •. u1na galinha sem pena_-.;, 

N!lo somos intciranlcnte da mt~1na opinião 

nlas, para o cnso, a nol'>l'-n opinião nada intc:rc~sn, 
A pobre Betty nAo conseguiu o seu objccti\'o. 
Condenada a pagar o prejuizo <1ue caut-oou, for
neceu à sua ri\'ul n íorina de renovar o guurdn 
roupa, i~to é, fornet·eu·lhe no\•ru; ar1nn~ de ~e
du~ao, se a •edu~ao da rnulher, como " pobre 

r.equena prb;umc, n; .ide apenas nas t-uzi.s •toi· 
t:Uefi:•. • 
O assunto j6 por ~lós a;ui foi tratado: n limi

lação da natolidadc. NarrAm<>s o que 'e es• 
tA passando no Jn1>llo, rt!ferin10 .. nos no :111pecto 
que o problema """'miu na lngluterm e Alc
nu1nha e ocupar .. nos·hemos, hoj~, da Bulgnria, 
onde a questão lambem está sendo dí•cutldn 
conl calor, intervindo nela as mai"' c1ninentes 
personalidade:-.. que formulam os mais opo-.;tos 
parc..-ceres. Procura C'.'<tnbelccer.se ~e uma f:TBD• 
de n11.talidadc excrçc influencia no robu,.tc:ci· 
nu~nib de uma onçlo, preparando-lhe u1n me
lhor futuro ou se, pelo contrnrio, contri llue pa
r:t 11 sua decadcncin e lhe cria diCiculdnde• pou
co nlenos que insupcravl!ht. Ora, no debute in· 
tcrvcio uhiman'lcnte 111nu mulher que pnrcce 
1cr dito sobre o asunto n ultima pa.Juvr.a. O nu· 

mero, dls~c elo, não é o factor decisivo dH es
pecie: a qunlldnde ê tudo, a quantldndc é nada. 

A sua tc!,C é apresent.ada conl de~us:ado~ bri
lho. Citou o exemplo da velha Greoia e da anti
ga Roma, que desempenhnrnm ímportanti»i· 

mo• papeis na historia. graças á intelip;encia e as 
superiorc,. qunlidaJe.s intclcctnnc..; da •élite.» 
dos seus povos. Ora gregos e ro1nanos procura
ram não \11nn ..;uper-natalidadc '"º' um nat.ali· 
dade· e')colhhltt. Hoje mesmo as nações com 
muitos milh!les de habitante• n!lo •!lo as mais 
prospera ... nem as mais felizes. Pelo contrario, 
o.s exenlpJo, da China e da H.u'.'<'ia i.lo flagran· 
te~. 

A opiniao de unia mulher cm materin de na· 
talidade pode pnrec.er int~rct.;i.,(tdn e, portanto, 
despid~• Jc nutoridade, mas, no cnso presente-, 
rendemo-no~ á evidencin dos fnctos. Um pai si· 
flitico etn ulti1no grau e uma n'l;te com os pul · 
rnõe.s dc-.;(cito ... pela tuberculo1;e podenl conce
ber e gerar uma creanç.a forte e "'idia? A here
dit.ariedadc de doenças fune ... ta.-. e: tcrrh .. elmen
te propagada" por um acto íhdolo~ico nâo de\·e 
!'iier co1nbatida·~ limpar os ca1n!>Os das ervas da
ninhas, é um crime contra a ~u.tun:ia que as t'l.7. 
brotar do "':!lo da terra? ~1atar o 1nRI na s-ua ori
gem pecnnlino~n, não será. pr1.•fcrlvcl a dei.:uir 
propagar cst.ie 1nesn10 mal en'I todns ns horriveis 
consf.!~Ut!llCia.,"f 

)ledttc·"c um pouco. friamente, ~obre a res: ... 
posta a dar cum consciencia a c ... ta serie de prc· 
gunta-.. abandonando hipocrita, pn:conceito"' de 
ordem "'ocial ou religiosa. e rcconhecer~hA 
facilmente que a ratão e.'lá com 'locm p6s o 
problema co1n toda a vcrdnde, muito embora 
ela •cin !riu c cruel como o gume de afiado cu
telo. 

• 
O te1nn do divorcro é in:xgotnvcl, oferecendo 

milhnrc~ de facetas hnnlnosa ... , como unl 
poli~dro de cri-tal exposto a uma duzia de Iam· 
padas electric::.,.. Tr.!~ico uma v~~ comico ou
rrru::., ainda \'CZC:S ha ein que a (arça -.;e confunde 
com o drama, por forma que não ha maneira de 
os separar. Aqui, é o mando que ten1 ra7.ão

1 
ali, 

é a esposo o quem as,bte todo o direito de for
muhu- as i-.uns queixas e de exprimir n »Ua indi-

PlCK!RD 
CARROS DE 8 CILI:"\OROS 

O mais eleaante d os 
!!!!!!!!!!~111111!!!! carros '!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Pedir in[ormações e visitar o nosso 

SALÃO DE EXPOSIÇÃO 

41 P. Duque da Terceira(Cats de Sodn~) 
AGENTE~ GERAIS 

Orey Antunes & C.ª C.dª 
LISBOA-PORTO 

p:eaç~o e, ainda acol:I, do ambos que teem mo
th•o para mutuamenh.: se nâo poderem tragar. 
~o caso presente e: o m~i.rido quem ja pnmci· 

ran1cnte parece e'tar cm mau campo. ,\ tir.• 
~lorriq-\ esposa de um cirurpão denti 11 de 
:\o\'a 's ork. depoi .. de um nno de casada,. rcque .. 
reu ao tribunal o divorcio, fundamentando-o 
nu1n diario no qual, devidamente testemunhn· 
dos, anotou todos os moth·o~ de quci.x.acontru o 
folr. seu esposo. 1\ ,.eguir damos algu1nn'\ dns 
pas~ogens mais i.ntere~~an te,;; desse dia.rio: 

-C:ortou-me h.oje n lig•çao tclefonica p<>r •ele 
vezc.,., que tantas. foraul ª' que me quiz ~ervir 
do nparelho. 

-floje fechou a corrente clec:::trica de forma, 
que, para me deitar e cscrt:ver e .. ta .. Unhas 5CIU 

forçada a servir· me de vela.." de estearina. 
- Fstou "em agua desde manhã na ca5ft de 

banho, porque a man<lou cortar • .Se me quiz 
lav.ar tive de ir a rn..:a d.l vi~inha do lado . 

.. -Pnra me arreliar deu ordem à criada pnra 
nlC nft.o fazer a canlfl. alegando que eu unha 
muito tempo para a Íll7.t·r, e determinou-lhr 
tarnbcm que me não n1andJ.!ll'l.e a roupa para a 
la\' dt:"ira. 

- \ partida que hoje me fez e.<cede tudo 
qunnto de perven;o ate hoje contra mim tem 
c:<ecutudo. Com -nula droRa qualquer endureceu 
o n\eu cbàton de rougt• dt! forma que nu: não 
pude sorvir d.elc. 

O juiz, em face de~tas provadas acu~nçõc!i, 
promulgou o divorrlo requerido, forçando o 
dentbta a pagar à cx..,·onsurte a pensão men ai 
de 6o dolare.;. que t cumo quem di:t 1500 escu
do,,. da no-.:sa depauper.t.dn m~da. 

Que felicidade a do..,,ta ~listre<;>; '.\lorri< \'h·er 
numa cidade como a de ~ova )'ork: Como po-
deria ela apre~entar ltl"!iU\ Lisboa anlada, por 
cxc1nplo, razões de tanto pczo ao merilis,uno 
julr.'l As ligações telefonic•' ser-lhe-iam impedi· 
duo,; ou ecu·tadaci, -a cado l>H""Iº• pelas menin;w ·dR 
ci-.tação: a agua, se moral'Rt> na Penha de França 
ou no Alto do Pina, nJo lhe faltaria na ca"'1 de 
banho, mas em toda a ca..~a, nao num ~o dia~ mu 
dt1rante os tre:s ou quatro méses de e,;;t10: • 
elt.."Ctri• idade. se com~nsJ.e a dar o t.nrn~loman· 

go cm um ou mltis motore• da Central das Com
pon hi s Reunidas ntlo a visitaria durante nuhcs 
seguidas.: a criada só lhe faria a cama ~e iaoNo 
lhe dc><e na ga.na, porque: ·~e a senhora não 
e~tâ contente COOlÍ~o fará O favor de OlC fnzer 
as contas • • • que cas..'L~ não faltam;. se mandas.
"' a roupa para a h"·adcira, quando cu.1 lh'a 
n5o cxtravi2!!o&e \"iria fl·h.a numa rêde, gra~a.lli: ao 
clureto; e. com n .. '"Spcito ao •bàton de rouge-, 
1;c fo""e comprado t'lll drogaria ou perfu1nari_. 
de <"Cnas cspecies, 1;c n:lo fõt>sc tJo riJO como . . . 
um tnco de bilhnr, em decerto tão mole como 
bunhn dcrrelidu. 

Assim, os motivo• ponderosos aleg-•do1 por 
esta dama americana e recolhidos dia a dia. no 
acu diarlo são o pão no .. u de cada dia das no•· 
""-'alegres e sufredorns alf1tcinha<. lim denti•ta 
portugub para dar r.izlo justificada i c:onoorte 
parn lomtular um pedido de di.-orciu 1erla de 
lhe arrancar ou .... partir os dente~ todus da 
boca e t! isi;o q11e o colcg:u. nC\\'•Yorquino nlo 
fe~, nuüto embora talvct., em cci-t~ ocaiiõci..1 
tive.se desejo de sobrn pura o fazer . . • 

SAUL TOPASU.\ 



O SERVlÇO DE INCENDIOS PORTUGUES CLAS. 
SIFlCADO POR \n! JORNALISTA CASTELHA. 
NO-U~ GRA.'iDE INVENTO DA INDUSTRIA ES-

PANHOLA. 

DESDE os 1cmpos btbllcos que o fo~lcmcnto 
de vltal!dada ao principio; divindade, dcpola; e 

terrh·ol mcnsacclro da lrlgedia, •cmpre - despertou 
curlo•ldadc, adoraçlo e implacavel odlo. 

A sclcncla mod•ma, nlo par'lando nunca, tcm .. e 
esfo~ado por conibatc0 1'0 no seu ultimo upecto e 
boje, mala que nunc:ii, apruta .. c para a lucta sem a 
lporancl.a cfc que o• ambiente• modernos favorecem 
o tcrrl\·cl Inimigo, dando-lhe novu armu u quac•
por p1n1doxo ll'onlco !-slo prcclumcntc os arandes 
iclemcn101 da vida e do progre•so moderno~ :-elcctrl· 
cidade, caldelru, p~1rolco, 
motorca de explodo ... 

• • 
Deve& em qu.a.ndo, porem, 

uma terrlvel vlctorla do hor• 
rido elemento dcttruldor -
o foco-comove e luoUga a 
humanidade, rccord•ndo-lhc. 
la sua tcncbro .. uU.~ncta. 
Pus .. me agora pela rncmo· 
Iria uma dU ultlmaa, o hor
lroroso lncendlo do 1ea1ro 
li<Novedadc.. dc Madrid ~ 
com a evocaçlo de••• lnlg<·· 
111-mals lcrr!vcl ainda que 
o quadro lmajtinado por 

ante em o Jnfctt10•-com 
u 111u ln~cn1cs vlctlm .. 
e\'am•mc, hoje, 1 expressar 
asndavel surpresa porqu" 

A' ESQUERDA: - O «taxb de 
Llaboa S 14oo6, com o motor com
pletamente Incendiado. Este fogo 
foi promptamcnlc locallaado cm 
um instante com os fulmlnante1 
efeitos da moderna plstola.-.EM 
BAIXO:-IJm rcclplcn1ccom ben
zol, CIUOlina e ol.:os pesados cujo 
lncendlo, cm um secundb, foi o 
dominado com emprego da pia· 

IOIL 

A' li:SQU~:IWA: 

S. M. D. Alon10 

xm '""" flcando 
a lnofco•lvldade 

do• gaze• dc•cn· 

volvido• no 1no• 

monco da cxdn· 

ç&o.-S. Ex.• o 

Scn bo r Pru•l· 

dente da Ro1l11· 

biice preparan· 

do-se par" expe

rimentar ll •An· 

Ufyrc•. 
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E.\f CIM(\: - A maravilhosa paisagem de Cascaes ensombrada pelas chamas que, 
por encanto, desap'IJ'Cceram Instantes depoís.-A' DffiElTA :-Guolina e madeira! 

Fogo! 

Lourinhã -
Um grupo de 

gentis senhoras 

e cavalheiros 

• que, em esta ter

ra, pronrover:em 

a venda da Flor . 

VISITA DA ESQUADRA FRANCEZA AO POR· 
TO DE LAGOS 

O Vice Almirante Le D'O, a caminho do Comando 
Militar. 

(•Foto• Bollioha) 

• 
(•Foto• A. Vu) 

pauel em Lisboa, ao verificar, J>"Hoalmen~ que 
dura liçio de: Madrid nlo mais scrl repetida-par 
folicldade desta formosa capital portuguesa. 

Devido ao esforço de um homem, conscio e!<> "'l 
de,•er, o Comandante em Chefe dos Bombeiros M 
nlcip•c•, e em igual A decisão da Camara M un · 
pai e protcçlo firme do governo, tenho a convlcç 

(ContiouaçJo na pag. "2) 

REGIOllAES 

SANTO ANTO· 
NIO DO ESTO

RIL -
No dia de Santo 

foi solenemente rea
berta ao culto a Egre· 
jade Santo Antonio 
do Estoril que ha 
tempos fora deatrui· 
do por um iocendio. 
Foi celebrante o 1nr. 
arcebispo de Met,. 
Iene. 

(cFoto• Noticias) 
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Um problêma da êcfualidade C H A R A O A S a Pompadour 
(Conlilmapfo da.< pogs. 20 • '1) 

de que os tl":ttro~ e ,3)(1es de cinema portug;u<" .. 
'C' nAo \'eri<o nunca º' tragico~ momentos p;i<· 
.. adoi, e1n o •!\o\'l•dadcs•. Um grande e co111· 
pkto projccto-rcalt,ado j:\-<:oloca Lisboa no 
mesmo nivl·l-possiveln1ente até supe1ior,-de 
tód:t" .Ls l'l\vdc..·rn:1"' cidadcl'i europeas t! iunt:rlCH• 
no~ .. \ l'"curidâo- es(õo t~rri,·el companheirn 
do fogo-nl\o n1nis intpe1·ar:\ nos t~atros portu .. 
guc,;:es: trlh linhn' d'-" in~tnlaçllo electrica itnpcdi
rNo o antigo peri o; 1:1nques .. dcpositoi-; de aguo, 
lnteli~enh:tncntc di ... tribuidos e bocas de inccn· 
dio, uun\crosas, comb:ucrão com torrente~ de 
agua ª' lingun"i de fo~o: rios t~lefonicos d.arli.o 
o alarme nos bon1beíro~: os extinctores ra· 
pid<> ... entrari.o na Jucta como atirado~ de pri· 
mcira linha •• , :-Ao 1 O foi:o não \'co""n. mais 
batalha" nos teatro ... portugueses. 

Todos o~ r,,,.cun:os ~~lã.O po~"tos para que 
actucm: e todos -.cri.o e~tadados no momento 
oportuno p:u-a ,.; ti .. tnçAo no-..sa e nossa alcg: ia. 
lfojc lin1itamo·no:, n falar duma daco no,idadc$ 
introduz.ida'" no projt.-cto: extinctore5 para bon1· 
beiro"• e, lcmbramoio, unt aparelho apropri.ldO 
para C"!-.te u"o-..1 moderna pistola •Antifyre•-, 
eíita1. in~t.tnl.lnca e.~ inofe;:n ... iva. que tendo sido 
expcrinu:ntodR puro Corpo de Bombeiros, foi 
adopt11da nw• vhuur:1R de pronto socorro, e con
siderado1 C'Otl10 o extintor que satisfaz plena
n1cn tc •tos cs[h~cincs fins. Entjdades ofic1acs e 
particulan .. ·s e n Cnnaora ~Iunicipaf a~!->im o cn• 
tendcran1. I~ foi á ... \nüívre•, que foram concc
duos pela Camarn e p ... lo Comando dos Bom· 
beiros, o~ n1nis lauc..Utorios atestados nos quais 
~e le 'luc a pi~tola ... .\ntifyreit e :.-uperior ao~ 
outros ~lstcmas. 

Qttlllldo s. ~;x.• o Senhor Presidente da Re
publica, di.•pnivu a pi-tola • • .\ntil~TC• s~bre 
um fo o CUJ "" chama' se elevaram a quinze 
metr05 de ahura, ,.criii~ou que bastou um hc .. 
[ltUn<!o para que Hc.-.t., ... e apa~do; e então mani· 
festuu 1t "U& admiraçào pelo novo colaborador 
dos bombc.:irr.Js-a •.-\ntil,·re•. 

\'·Ao, pof ... , os "º''"'º' pã.rabens para o Govc.·r· 
no. Carnnra \funkipal1 Corpo de Bombeiro"' 
e po\'o portugul·z, pelo proiecto em quct:tAo, e 
tan1bcn1 pam o Concc~!lio~o do .. Antifyre• 
en1 Portu.&.::al, ~r. ~ lnnuel de OyarzabaJ, Praça 
Luiz rll~ Catnõc~, :n, que veio pnra Lisboa ct>nt 
o fi1n d~ qul' no lnr, no teatro, no cine111n, n:1s 
fabrica~ (_• no~ autun1oveis1 haja hoje un1 dos 
meio~ mais ntpido~ qu<.." existem para combater 
uni inl"Cndio, c.·vitn.ndo e impedindo que, no to· • 
mar incrcrncnto, 'C' tome cm uma desgraça 
corno a.~ que, tnn1 ~ ,·ezt:~, teem feito chorarº' 
povos, cn1 lõ<bs nscpoc~eemtodosostempos, 

ALFHEDO DE )IOLIX.\ 

l::su: ~OIFKO FOI \15..\DO PEL.\ 
CO\llSS .• O. DE CE:\::>URA 

dos 

!!!!!! 

SECÇÃO CHARADISTICA SOB A DIRECÇÃO 
Dt •V1SCONOE DA RELVA• 

TfH.la a torr~'tondencia re!o/l';•a a t.r:/a '!'tl'(tio tfr:.10 
.(.1r tndc.·reçndn n .·l111trico } . L. Corlho, l?ua D. 

p,,fro V,-LISBO.I. 

ANO ll -N.• 63 
6.0 TORNEIO 

J UNl lO, 23 
i 9 2 9 

RESULTADOS DO N.0 58 

Producloru 

Ql'.IDRO DE DISTl.\'ÇÃO 

1
, ARTJXITY •1 

x.• 1 6 \'olos 
... -.-°"""'--õiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiõi-..~~~~• a 
~.o 2,_ de .. ~te.Iro•................................ J \'oto 
N.1.1 l!\ de .. Vtt1eo Dias ......... . ...... . .......... 1 

Dtcifrotforts 

QU. IDRO DE HONR.I 

1 
A. D. ~!EIRA-AFRICANO ., 

Com 15 decifra~ões-Totalidedc 
·--~~~~~~~~~~~~~~~--~~ª 

Ql.l.IDRO DE .l!ERITO 

IJOTDllRA, q-\l'°COXDE DO PRADO, º1 
11-!->0BA D..\ TORRE, 10-LAl'RITA, 9 

-T.\~.\GRA, 9-ADRIAXO, 7. 

~~~~--..... --~~~~----~~ª Outros dmfradorts 
Colil>rl, ~. 

Decifraçõas 
1 NANA-#J. /tlnrrancho-s Fonnlto--o-no-~ M11rnhu 

to-~ Snmo, fl\!lllà muno, olor-6 Muchucho., nmcho-7 

~:~~1:si:4e13::~1!l e~f:!.~:d~n~r;õ~/:1~.',·d:~~i ~/ti~1~ 
I~ AtJtUJo. 

-l~~~~·~'À~(;~"0c5Af~ça~o!, ~d~t~~6~~~~~~1:"!~,.;~~ 
nlo Lupfn"'• com S dt.t:lfradore&- ceda uniu. 

Olil'\TILEZAS-De irilo .. · 

Cll.IRAD.I E.V VERSO 
(Rnrlbalndo a ~Dtmq, do con/râd* ,Miaue11ioho)) 

O "°"' no.711 do confrade-2 
~<\~: ~udraa~~~e, 
.\\arcnr aqui como 2ente. 

E por nlo ter Cl!Jti-r&do 
Há muito o cbaradiSmo. 
Acho--o maJ emprej?ado, 
Condeno o seu mulistno. 

Agor~ n«ta s:ecçJ°' 
Vai dnr ..nota•, cor.certeza1 -1 

(Co11li11uaf%]0 do /'fll."'110 17) 

gancia que aureolou de graça e suges· 
tivo encanto o reinado magnificente 
de Luiz XV. 

Na arte de bem vestir •A Pompa· 
dour» tem no nosso paiz a lunçno ma
ravilhosa dum perfeito instituto de ele
gancia feminina. 

Os seus modelos de Espartilhos, Cin, 
tas e Soutiens-gorges duma concepçno 
originalissima, são hoje os preferidos 
pelas damas que desejam vestir com 
elegancia, etc. 

Ceio 

Mnfru 

~ 

. 
Casco Is 

Trilhando, poí' bom caminho. 
Peço sela nome1do 
O confrade. 1-Mi~e.1dnho•1 
Nos.~ perpétuo adoo}ludo 

AOA LARBAC 
C/f..IR . ./DA E.lf Ql.l. /lJRO . . . . Brinco . . . . Cheiro . . . . '°'\\ulher.,. . . . . Asirlcultor 

XIOATO (T. I!.) 
CHAR.IDA EM LOSANGO 

• Con&n1111te . . . a\\1111ieln1 . • . . . En~un11r . • • • PercurlnitçAo • • • COml)rA . . . Embocadura 
• Voaal 

ANl!LI! 
CHARADA E.li TRJANGULO 

e • • • • • • • Humilhada 
• • • • • • Ofendida 
• .. • • • E6penrnt•dft 
• • • • <"0011dcrad1t 

\•if,i:em 
Preacotel• 
\'0Q1t1 

Ll&l>oa CARDIAL 01! \'IONV 

CHARADAS ll°Ol'ÍSSJMAS 
7 Vodos os dias no l~lto do tlO. C"hllr~lo um •ods· 
soro canaroJt -2-2. 

Lisboa A. O. MEIRA (A. C. P. B.) 
8 O senhor orrulna·se ao Jõsio. l Nilo l cm /Hmn dti 
aer um vlc/0110 ?-4-1. 

l.iflbôH AFRICANO (A. C. P. B,) 

9 Apunhou uma bebttcklro por(lu. • ae... llllrou à 11l 
nha.-2-1. 

Motozinhos A RSENIO Lt:PIN 
10 ~Ao encontto ao/da de modo n~t1hum, ea.tou ra.rto 
de pron1Tar.~2-1. 

Lf 1boa REI OE TEBAS (A. C. P. B.) 

( • .t 'Franco Acis~) 

u $6 uma •plan.Ja /1gumlno&a nwdlclnnh ooderi 
CUrRr iW1 cmllfb~n 1 ~8 COD~ttlt'S.CfnÇa pndcré ilar·lhe 
caldos de oQtnl ..planta l#11umfn040 de> IJraalb.-'l-2. 

S. J. da Bana SOB.\ DA TORRE (A. C. P. B.) 
12 Sur,iu um 011/ctJo dw lama no &ttio ondw ~u tinha 
1>0//Jo a ~roo para 08 lados paro ocamdr o chapim. 
-2-t. 

Lisboa VASCO DIAS 

Sf'r4 mestre~ cumpeJto, 
A•tro de maior Qnindeui.. . 1 

J\ L 8 J\ I , l' G •• :~~~O!M~.~!~~ªAU~~~,v;~.c1. 
·---...... r 

Olcos de uma das mais antigas e 
acreditadas fábricas americanas 

IDIM tOOK'S SOIS 
OLEOS E SEUS DERI· 
\'ADOS PARA AUTO· 
j\fOVEIS - j\[QTORES E 

l\lAPUINAS 

llC. 

Agentes 1xcl11sivos pa ·a Portugal 1 Co· 
ló mas: 

A. ~- GIJ~CIA, C..DA. 
Enge•ilieíros 

113,· lwenlda Duque •• l•ul6. t 5 
Teleo. ·· ARCIA ·· Lis~oa ··Tele!. M. ~m 

SEMPRE AS MELHORES 
CO:-IDIÇÔES PARA 

r~ndas a rdalh1 
Oficinas e 

Garaaes 
CONSUL TDI SEMPRE A MAIS 
ANTIGA CASA ESPECJALISADA 

NESTE RAMO 

j IUTOMDBILISTI l.ºA 
· R UA ALVES CORRElA, 1 60 

TELEFONE/\~ 4a18 

-
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O An@ulo" no etiqueto é o 
dh~fintiwo do produto oriúinol 

Isto deve V. E. 'sabe-lo quando necessite 
um medicamento de efeito curai ivo seguro 
contra os processos infecciosos das vias 
urinárias (rins e bexiga). Fixe bem este 
sinal, pois ele é a garantia de obter um 
preparado de absoluta acção desinfectante 
sobre o organismo. Peça sempre uma 

embalagem original de 
Comprimidos Scher1ng de 

UR01ROPINA 
que tornam dara a urina turva, influem 
lavorávelmente na prostatites e demais 
complicações, sendo alem disso o remedio 
sobP.rano contra muitas doenças do fígado. 

Tubos de 20 comprimid~ 

laYe, ondule e coite o seu caLelo na 

Academia 
Scien~ilica 
de Beleza 

-
NELbON LINE 

O l'>O\"O E. MAG::-.'lf!CO PAQUETE 

1 

Avenida da Liberdade, 35 - LISBOI ·\ 
«HIGHL4~D HO~-lR(ff» 

DE 14500 TO:>:ELADAS 
ESPERADO A r DE JULHO 

PARA 

• 

1 TELEFONE ~O ~T ~ 3 6 4 1 

---

KISSEL 
Las Palmas, Rio de Janeiro, Montevideo 

e Buenos-Aires 

De 6 e 8 cilindl'OS 
O AUTOMOVEL DA ACTUALIDADE, CONFORTO, 

ELEGANCIA E LUXO, O PREFERIDO PELOS 
CONHECEDORES 

Pedir calalagos e mais asclueclmeal•• 
AOS AGENTES GERAIS PARA POR1 UGAL 

TLe Ho~or Car S~and 1.04 

11-lrua Pai•a de 4ndrada-1J 
TECEF. C. 3100 

Para carga e passagens de primeira, intermediaria e ter 
ceira classes, tratar com 

OS AGENTCS: 

Cm Lisboa - E. Pinto Basto & C:, lld. 
AVENIDA 24 DE jlJLHO, i, 1.• 

Telefones _!rindade 36o1, 36o2, 36o3, 36o5 

e i n ~ 
g r a n d e r e \º i s t a m e n s a 1 

abordando todos os assuntos de CINEMATOGRAFIA 

à venda em tóda a parte. 



CIDADELA DE CASCAES NA 
U M A M A R A V 1 L H Ó S A A P L 1 C A Ç Ã O D A 1 N D U S T R 1 A H E S P'A N H O L A 

S. Ex.• o Senhor Presidente da Republica extingue, por suas mãos, um fogo de grande chamas, em um segundo, dispa
rando a pistola cAntifyre•-<> moderno extinctor de incendios adoptado pelos Bombeiros Municipaes de LisbQa. 

VFR .SO INTJo:RlOR ~U:PORTAGF.\I F. CRJTICA DUM JORNALISTA HESPANHOL AOS NOSSOS SERVIÇOS DE INCENDIOS 




